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MOSTANI, ÉS REGI

PïEMZETEKET , ORSZÁGORAT, TARTOMÁNYO-

RAT, VÁROSOKAT, EMLÉREZETRE MÉLTÓ

MEZÔVÁROSORAT , HELYSÉGERET , FOLYÓ-

KAT, TAVARAT, TENGERERET , ÖBLÖRET,

FORORAT,SZIGETERET, HEGYERET, ERDÖ-

RET, BARLANGORAT, PÉNZERET, MÉRTÉ-

RERET, 's t. ef. ESMÉRTETÔ

L EX I К O N ,

MELLYET SZERZETT

HÜBNER JÁNOS,

• JOBBÍTOTT, ALKALMASZTATOTT

SPERL XAV. FERENCZ,

A* MAGYAR ÉS ERDÉLY ORSZÁGI GEOGRAPHIÁVAL TÖ-

KÉLLETESÍTETTií A' RÉGI ESMÉRTETÉSÉVEJ, B0VÍ-

TETT ; A' TARTOMÁNYOKNAK BÉCSI GYÜLÉS , ÉS PA

RIS! BÉKÜLÉS SZERÉNT ELHATÁROZTATÁSÁVAL TEL-

4ESJTETT - -

FEJÉR GYÖRGT, •

К PESTI R. UNIVE$klTÁSNÁL, ORTAîQ» $

HARMADIR pARABil^Tjg-f

i.Jo.

MADOTT PESTEN TRATTKEh JÀNOS TAMAS RETUIVEL,

ES KOLTSÉOÉVEL. a8ifi.
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KZ OLVASÓHOZ

FEJER GYÖRGY.

JC* darabban Lombardia, Lengyel Ország, London

városa , 's több számos városok és helységek különös

.munkával dolgoztattak ki. De legnagyobb figyelme-

tességemet Magyar országra. fordíttanom kelletçtt;

«zt a' külföldi Tudósok is kevesé esmérik jobban

mint Taiti szigetét. A' Conversatió' Lexikonán dolgozó

Lipsiai Tudósok az egy Buda városát méltatván köz-

lesökre , melly tetemes hibákkal toltotték el J ! *) Nem

") Ofen, Ungarisch Buda , eine königliche Freystadt Un

garns, in der Pitischen Gespannschaft , an dem'östli-

chen Ufer der Donau gelegen, Sie besteht aus dep

obern Stadt, welche befestigt ist, und nebst dem

Schlosse auf einem felsigen Berge Hegt ; der Wasser-

etadt, die unter dem sehr schön erbaut ist, und aus wel

cher man mittelst einer Schiffbrücke über die Donau

in die Stadt Pesth kommt ; aus dem Neustifte, in wel

chem die 52 fuss hohe Dreifaltigkeits Säule zu bemer

ken ist; und der Raitzenstadt , welche fast ganz von

Raitzen bewohnt wird, da hingegen in den übrigen
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*Uf#r ЩкйЙЬЭк ítiráljsí^yfrt »j ¡m*%ne> Kírályunk ко-

K9W^Í9SS>^99¿ЗйУ4£#äW|;*«okott, .Gäaiöc Vármegyébe

^l^]^g$z^^; W rhi^b^i^eai , bevtí.ekii( Vaterländi-

*$^еВУЙ1<(ф ЫШфЪй&й 4* idöi3e»d»^idarabjofcban.:

B-flnH k^fßldifljmeli *z^bo*í7]ÍUy\fogya)koaásaikat meg-

b^$á|lja4j£k îfcfe «t^írajrtosate né i wégyükW < Hazánkfiai-

t^^tj^jkf.^[nft^k dIszitiTçl .j^Jéskeddídíii Jgvaival szereii-.

ся^§1ЦяуркдГ)(Ьй^у ft«jfafiminden,íittí4lbmóddal árnyé-.

kot yet nek (folIXjíh^aji^s^ioQv.i^tk^á i tulajdonítván

А^деДОчЦодДОМк más Qrs8àg9bli<l.ke8ôs sorsa toit;

qtyyr^tà№\kbdé$j&&l ¿$ йЫ^едй***» mellyek alatt

h^iyb/Çiittftl^S^re^^&jrt^g t.*f).IWi)Okra nézve szám-

láJta Jégyen Érdem^l<flés /Eudúb Hazánk Fia B. Lichu

ten^ejçjji ftMgy^S ^í^gijajfc népességét » a' hozzá tar-

tf^íA^^th.^s^IayiOW^'Or^ág^kival, 411a П mfd.*

<7b8f °г'йНя**^?^* \?еЯ* tyd^.;;. holott i/^-diki

€¡sá.¥z,$:i ^egyh?, w4fflla^^«sa,l,már:7, 116789 lakosí

t^a^l^lij ^¡s^yBV iö<?5.sHk% Sz£jp»rétgiW\A' nemes, és papii

re«4^M m p,4opprendes, Íí*to»ásúggal eggyütt 7,96 1-4 14:

(.Ыга П or-! c>[jt ) Jb/r'...'.t JédftîjiiBrl ¡ t ;< '••«•'Г«

¿jg^atoim \ ь f.fNfinHr.» ;-r¡q ..fiiníiiA ( .о»/»^5

-iíJtoV e-j tr.iiV fviI(,V/T(ñ .««'o.*-»" (.Mm Ij o»*\r. <K«

"AíÍT^iiiei/Wotó ate beútácí*' 'ansässig sîh^

„QoijJBil Zek^'derisaiBtttlrehéri Einwohnet beläuft huf'set-
- '' X-\ ■ TT * Ï 1 I . . — - 

ß / l^M (9 .O00f,AS,C» (_ Л fifi 7ГТ OI\í> 'Lv, ) ¿ • in^í'íliit

t^Tfíí^itjIíftiwhíc^Ш/таап den ;Uaig*«ryfur triige.?\в*Ы1

bia„ Eleise, in íen Gegendan, wo ^eine, Pruducte billicen,

»19 ' PfeMPMMffrai /TnWäVef , wftrVhVer dort , wo б&'

Jen -, nicht â£v -

ínseren AfÉk«rpt

íngen, bWtehét in Belebung des aUs-

ooofifWáí4ig«n;'Abíietb-« ,tfü> Veibe^Sraevgrfjíse. Aus den1

^-•lÄiyan^-'"^^ ^nsteuMndj. .Vincwt ;
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■мэ. ;8,óoooó*» 1ёЫжф&1*гАШЪМк!,< 1 Tehéntëlbe ■ VéVén''

aiinak i) ézfemláti^ánnyi'>itó]M»&^

- 17*85^ löoS mafi* ."wjfyi ьжШЫкНп[*7&3^?^**Ъ&*к#

kfcosokkaieiàfioberdbttÇi a) fca*á* 0*1#&*: а^'Е&ШаШв!

jregementekben;í(a4§o$/iü 0<mfd.) iT^öboV'öW' ' Hcfrtf

váth Orezágfcan ^iàt^ftrtet^f^si^aVàsdi 0^ёЙШйй*Г

béli«k«t (»3» 'Eí m!ftlj£'j*g5<wcf?'ttfc^

! (47 .^«mídl) ^Soöö^io^a'bSiavöÄiAbao^'lfefliÄ5 'Ira^

I tár órcóke*. (fi53'lií/to*0tofd^^

soke* ( 16-П nif4.:) aiaéo'W^tt» áVíMagya*(16re¿*£**

nak mostám ¡aiépte&sége hónzá. iartc*d ka^iom&HyftttP

nyüván kilencz. <miñi(fi4¿ meghtrlladjà. A*ny1raí ii**-

kébiri csudáihábai^mondoni, -'mi^rtJ' tette 'lég^èh *kW

utm egésieit wft^Gf яиШ0*йф mívéí á' ftBbíA 'JHftfcHa?

tártoraáíiyokat , ámros szároba ' u. m.' !lí )J Aùstiiat?

Ensbrc 5 alsán,tóázéb©ftbi('3e4>9/'nj-Ô'fflfiii1)' <Y}b48ooö.'

Ensen fels<3ben¡ »« .íná< rfétf&ílpáU I «fe' HankíiCk ! féfláfy5

darabjával <'íw8'6/V<iin «Mftfc*) ¿áífen$<9^ ;a)'Sfi¥iát^99'

3S» piîdw) :^9<ïôo.b ^) Katn^tiriafe^ iíoo tírl*ardi )

З78000; 4) Karnioliát Idriával (196 8/юП mfd.)

З77000. 5 ) Austriai part tartomáayokat--(jnintegy

1З9 7/10 П mfd.) З78000. 6>Tyrolis, Vils, és Voral-

v#,f^vSí«kl«a¿^fl%fóiKÍaaa.iisó ró^áB&mésífrd (p&st&UoO

TBffd.^ lééoób."' >^GátíH ^¿4$^ ke.

rületekkel (951 4/10 O mfd.) 3,2o3ooo. 9) M^rva

egjaesült .TarnOpeli fcéBülettelil(v6 щЯЦЧгкШУ >5i04§ooo.

1,79700«*. ля ) .^«nabaed Veieiice«ii^èMgot\l(l83oooo

п mfd.^ 4,itibttoöi' "' t'a) tAmmhf%smk%¿ Ш1аго

kerületekkel (3o4£Tmfd.) Зиооо íakosokra számlál-



¡ta Anzeiger növü' munkájában. Azonban, egész Szalz-

Jburgi Herc?:egségnek népessége se tett 194000 számnáj

vtöbbet, azon Hazai Levelek bizonyítása szerént (Er

neuerte Vaterländische Blätter f. d. Ö. K. 1816. n.

.35. p. 197). 's a' t. Ha pedig Magyar országnak né-

pessége csak 9 milliónyi is , nem szertelen csekély •;

:Franczia országé , mellynek ijb része , kétannyival na_

gyobb nem lévén. — A' Lexikonnak 4*dik része a

-jövö vásárra bizonyosan megjelenik, mivel én már

•az egész munkán ált estem, Pesten i-so Aug, 1816.
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п .Hroi .Л -.О .b Л i.ri.tüífiE exfo^tfcneK'ircV »iiüiit««

Róthéftbu^ 1 3Îë»éta '"«Wrcz. > fótdl i.-Kfcr<*. .•« ••:.> o2:>^ ••.

ljez iarfoz*î>dp( 12%-h^io I, /§ffffî», .niai .ЕЪдо ry(^ §J*f^

нет messze ettöl egy erdbV nyol orsz.barb

/béîi febszlk 'Prie«^ít«§tístte Ibdrviltr, .<fï<&zëMnAMWï

-;líee*etolva3s*l«ir¿iutaj¡ 1э(г->,

Jbabao , ( ii° '¿o' — 12o 30'

Sz.) Philippíai szfgétékrie

•eggyike, mellyeknek nyug. tárra téttetett.

része Samarnak hivattatik. Ibi , 38o 49' E. Sz¿ j6° 14' K.

g\J mfd a' kôrnyéke 10000 H.) helys. Spany ol orsz. Wa-

L igen termékeny. lencia Kirs. 3200 1. 2 erös-

Ibar , kis vs Serbiábanhason- séggel, mandola plántálás-

ló nevü fónál raelly Semen- sal, gyapju fbnással, Hóke-

driát.ól nem messze a' Du- reskedéssel.

nába ömlik. lbicza , Iwica, Ywiza, Pythi-

Ibbenbühren, vs Plaane mëllett usi szigetek közül eggyik a'

Lingeni Grófs.ban, Bergi kbzép tengerbën \V;*.!er.í;.ia

nagy Herczs. Ems oszt. 180 Spanyol Kirs.nak partjánál

h. iooo 1. egy bánys» hiva- 7 spanyol Leguas, hoszszúy

tallal. Gyapju materia 's 3 1/2 széles, jól formán he-

pos/.tó fabr.val , vannak itt gyes, nem terméketlen. Bor-

köszen gödrök, malaxa Jk.Q?: „ ban fügében fenyö fában,

■ hányával. 's más gyümölcsben gazdag,

Ibera , 30 Spanyol mfd. széles 14000 lak. kik jobbára sóké-

tó la Plata, Uragnay, 'sPa- szítésbbl élnek. Fö vsa

rana között déli Amerika- Ibis , Ко fö vsa a' Kynopolisi

ban, Rio de la Plata Vice Nomosnak Nilus nyugatiré-

Királyságban. szén kbzép .¿Egyptusban.

Jberg , hegy ieles vasbáríyával Ibiu, Ibeum ugyanott Oxirin-

1/4 órányira Grand vstól , chustól 30 mfdre. Ibis imád-

Zeílerfeld kant. Osterode tatott itten.

Vver. Harz oszt. Vestfaliában. Ibita , ("38° .53' 16" É. Sz, 19O

Iberia , jeles tart. Asiában , 8' 57" К.. H. 3,500 1. erösse-

ész.ra Sarmatia , ny.ra Col- gekkel 's révpartal , or#.ág

chis, délre N. Armenia, helytartónak, 's Püspóknek

k.re Albania köztt, és.csàk lakhelye.

nem egészen Caucasus he- Ibrail, 1. Braila.

gyektql körül vétetve , sok Iburg , kanton Osnabrück ke-

fóktól ásztattatott, fö vizei: rül Weser oszt. Vestfáliá-

Cyrus , Iberus , Aragus, la- ban , 1 mvsal , 3 ekklezsiá-

kosi Snanusok,fö vsa Наг- val 111 helys.gel 9 nemes

morica , Artanissa ; igen telkekkel maganos udvarok-

ter.mékeny tartomány. kal , .5970 l. Fö helye.

Iberia, igy neveztetet ennek- Iburg, mvs egy hegynek lapu-

HÜB. LEX. III. DAR. * 1



Iásán,egy kastéllyal 2 temp, káptalan tempi.nak , más

íooo 1. több kápolnáknak romla-

Ica , 1. Yka déki az elöbbeni virágzó

Icaria, mostaní Nicaria sziget idakre emlitenek. Ezens¿i-

a' Sporadi szigetek egyike, get kigyó követ, márványt,

Icarus tengerbe estétol iíé- jaspis 's zeolit köveket ád.

vezetes. Iconium, Apost Cse.l 19, 1.4. jól

Icaria, vs volt Attikában , I- épült és hires vs, Taurus he-

carius hegy ugyan ott. , gye végéhél, Phrygia ésPi-

Ichtershausen, (.50o 52' 34" E. sidia határin.

Sz. i&° 38' 42"K.H.) helys. Ida, hajdan hires hegy Creta

Gotha Herczs.ben 1 56 h. 650 szigetében. Innét: Idaei di-

1. egy herczegi kastéllyal , gitb Ida hegy volt "Troas

harisnya kbtéssel, 'amaté- tart.ban is K. Asiában, Hel-

ria szovéssel. lespont , és Aegeumi tenger

Iceni, hatalmas és mai Suf- ált elleniben. Esz. k.re és

folck, és Norfolch tart.ban dél ny.ra terjeszté agait, sok

elterjedt nép Británniában folyókat fakasztottki.

fö vsok volt Villa faustina Ida, magas, 's termékeny hesy

(mai S. Edmundsburi). lántz Anadoli tart.bari melly

lckelheim , nagy helys. Rezat egészlen mar di Marmora

ker. Bajor orsz. itt igen.sok tengerig terjed, ezüst, réz,

zsidók vannak. ólom 's vas bányával.

Ico, falu Teneriffa Canáriai Ida Psiloriti , hegy láncz Can.

szigeten selyem fabr.val , dia török szigetben Laby-

mellyben sok selyem haris- rinthussal.

nyák készitetnek , 's Spa- Ida , (nagy) hajdani vár, és

nyol napkeleti Indiába kül- magyar mvs Abaujvár Vár-

detnek. megyében , Kassatól 4 mfd.

I-Colm-Kill, regenten Jónának azon gyülekezet miatt, mel-

neveztetett , 3 mfd hosszú, lyet 1650-be a' zsidók itt

1 mfd széles Hebridi sziget, tartottak ,, nevezetes. F. U.

Mull szigethez közel, 150 G. Csáki és Prényi fam. lak.

1. másképen Druidoknak la- 913 kath.

kóhelye, 's Sz. Columbán- Ida., (nagy) Grosz-Iden , falu

nak, kia' Skótusokat meg- Erdélyifeiedelemségben Ko-

téritette, Apatúrsága 's ré- los, Várm.ben , Magyarok ,

gi Skótus Királyoknak 's fö Oláhok , 's Szászok lakják ;

embereknek temetö helyek. hegyek között fekszik , dült

Ezen sziget napkeleti részén kastéllyal, 's savanyú viz

jobbára lapályos,kozepében kutakkal. F. U. több fam.

dombokkal 's hegyekkel Tekefalvától 3/4 ora.

frneg ván rakva , napnyug. Idauha a' Welha, Alt-Idauha,

részen, durva 's kosziklás. A' vs Castelbranco kürnyékben

föld Arpát t 's Jóherét ter- Beira tart. Portugalliában.

meszt, szarvas marhával 's Idauha a nova , Neu - Idauha ,

juh tenyészettel. Lapályság- helys. Ponsul folyón , attiil

ban 's szoros tengernél még nem messze fekszik.

a' vsnak a' szent siroknak Idfia , Arany ldka, tót kame-

romladéki ide 's tova hever- rális falu Abau] Várm. Kas-

nek. A' vsban még mint egy sátol 6 ora, hegyek 's erdo-k

50 h. találtatnak. Az Apá- között tulajdon hat Pléb.val

cza klastrom, mellette, 's 'e Aranybanyával.
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Idolos, (de los) Forotimach,

(9o 21' É. Sz.) 7 sziget Gui

nea partjánál , Afrikában ,

termékeny íolddel , kelle-

metes levegóvel. Csak3szi-

geteken laknak t. i. Jama

ra, Los Idolos, 's Craífort,

Angol vigyázással, 'skeres-

fcedoházzal.

liria, (46o 48' E. Sz. 31o 48'

jo" K. H.) Bánya vs Karin-

thiában Adelsbergi kerül.

hasonló nevü когпуекЬепз

0 rafe 4.500 1. Idria folyó-

nái, hires gazdag kényeso

go'drökröl , mellyek 6 —

700 erabereket foglalatos-

Jfodtatnak , esztendonként

mintegy ,500o mázsa kénye-

söt szolg:áltatnak. De ezek

uehány esztendök elott egy

godórégés által gazdagsá-

gokban megcsbkkentek 312

házakb. 3500 emberek lak

nak. Vagyon itt czinobriom

fabrika.

liria, fó, hajdani.Görz Grófs.

ban melly Isonzó fóban 6n-

todik.

Uro, kis vs hasonló nevü tó-

nál Lomb. Vel. Kir.

Idstein , vfe Nassau Ussingeni

Herczs.ben 325 h. 2óóo Г. egy

kastéllyal, jó luth, föosko-

lával , timársággal , haris-

nya, flâner , kenderbársony

fabr.val.

Ишпаеа, külombféle értelmü.

tyy neveztetett a' Latiumi

fróktól egészPalaestina; igy

neveztetett azon tart,,melly

íudaeával délre határos volt,

és Gaza körül feküdt, más-

kép Edom, utóbb Idumaeá

volt Judaeának déli , Eleu-

íhropolisnál kezdödö része.

Az egész Idumaea > Gebale-

ne vagy Gethea nevetisvi-

selt. A' tulajdon Idu

maea Arabia Petraea tar-

tománnya volt, fo vsi vol-

tak Themanj Dedan , és

Duma. . \ .

Livor, falu Temesvár katonai

oszt. alsó Magyar orsz. 134

h. 2 nem egyesült görog

tempi.mal Temes folyón.

If, kis sziget , Provenc tart.

f artján , Rhone torkolat

rancz. oszt. hasonló nevü

erös kastéllyal , melly Mar-

seille kikötö helynek ürizé-

sére, 's országi fogságra szol-

gál.

Jfferten , Iwerden , Ywerdon,

regenten tisztartóság Benin,

kant. Olasz tart. annaku-

tánna Waad kantonnak ré-

szeHelvetziában kis, de igen,

szép vs 2500 I. külsö vsal és

erös kastélyal, Orbé 's Thi

ele folyók között fekszik ,

Neuenburg Tavátúl nem.

messze , hol igen alkalmas

rév vagyon , vannäk itt vá-

szon , Karton , czicz , *kéz-

mivek, könyvnyomtalo mi-

vek , kereskedése 's hajoká-

zása jeles. La Plaine' külsö

vstól nem mess<e fekszi'k a*

meleg ásványos forrás ,

melly fördtsre's ivásra igen

egésséges.

Ifra, tart. Biledulgeridben A-

frikában, lakosi nagyon ke-

reskednek a' Portugallu-

sokkal. •

Igal , magyar mvs Somogy

Várrrt. azon nevü járban ,

Rákszi mellett, Nágos"hhoz

1 mfd. F. U. G. Battyáni. egy

kath. Pléb.val 's templ.mal,

}ó határral erdôséggel kö

rül vétetve. Számlál Î270

кat. és 10 protest. lak.

Igeigim ,. ( 6¿° É. Sz. ) Orosz

/ sziget Beringi szoros ten-

gerben hol nyargalótz 's

más tengeri áílatok talál-

tatnak, de faban szegény. Az

5000 lak.ok Tschuktsok.

Igen, Magyar- Igen , Igenopo-

lis , Kupendorf , Magyar 's

Oláh mvs Erdélyben alsó

Fejérvár Várm. hasonló ne

vü járásban kath. reform.
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eggyesiilt görög , 's nein

eggyesült Pléb.val, károly-

várától 3 1J4 orányira.

Igg , fó Karin'thiában melly-

nek folyása d*álrül északfelé

/ mégyen, 's délfelé Laybach-

tól hasonló nevü fóval osz-

ve jönn.

Igla , Iglawa, fó Morva orsz.

melly Cseh orsz.nak hatá-

rán ered, Oslawa, Rokitna,

vagy Jaromicka 's Schvar-

za folyókat felveszi. és Mu-

schau , 's alsó - Wisternitz

alatt Tayába öntüdik.

Iglarxada , vs Catalonia Spa-

nyol tart. Noya fó mellett.

Iglani kerüiet , kerület Morva

orsz. Cseh orsz. határja hosz-

szában igen hegyes , erdös.

Igla, vagy Iglawa, Taya,

Oslawa, 's Schwarcza folyók

vizezik. Rozs, zabb 's szarvas

marha legjelesebb termé-

sei. Az igen szorgalmatps

lak. sok yászont , 's posztót

készittenek, ée bányászsá-

got is üznek. Vagyon e/en

ker.ben egyKir. vs, ,5vsita-

nácsalbiró vs, mvs 18,310

falu, általjába 170,58h. mel-.

lyekbe 98000 emberek lak-

nak. Fö vsa

Ц1аи + GihLawa, ( 49° 23y 29"

~E. Sz. 33? 16' K.H.) bánya

's kerületivs, fekszik külsó

vsokkal, magas durva tá-

jékban Cseh orsz. határán

Tgla mellett. Megvagyon e-

rositve 1200 h. 6 kath. terríp.

több kl.tstromokkal , egy

bath, fö oskolával, 10300 1.

FÍk kozütt mintegy 400

posztó csinálok , találtat-

i}ak, kik esztendö által 40000

darabot szálittanak, a' kül-

földre. Vagyon itt egy Pós-

' ta hivatal , sóhdzzal, papi-

• ros malommal , mellyben

jó papiros készíttetik ,

konyvnyonltató mühely 's

künyváros , több harau

z*ir fözö, egy. üvegbábyával,

melly esztendonként 4560

mark' nyertiséget ad , és ó-

Iom bânyàvaï. A' lak. nagy

kereskede'st iiznek , gaboná-

"val , komlóval. Vagyon itt

útifo-vám hivatal. Gabo-

nából a' durva ido jarás

miatt csak rozs' 's zab ter-

mes/.tetik. Fábanis körösko-

rül bôsége vagyon.

Iglesiat , vs Sardiniának nyu-

gol i partján , Cagliaritól

napnyugotfelé 8 mfdnyire.

8000 í. f

Iglo , v. Neudorf, (48o 56' 30"

É. Sz. 38o 14' 30" K. H.) eg-

gyik a' tizenhat vsok közül

Szepes Vármegyében Gömör

vme szélínél , Lócséhez 2 1/4

óra, Hernath fó mellett We-

rig pataknál, jeles réz , 's

vasbányávaí, rezet olvasz-

, tó hutával , vas hámorral,

két jó kóbanyával, egyme-

szet 's tégla égetéssel vászon

szüvéssel , egy papiros ma

lommal szép új luth, tempi.

8 kath. tempi, szép tanács

házzal, és só ház/.al J773-

túl fogva a' 16 vsokítt kor-

mány/.ó széknek lakóhelye.

Lak.nak száma 2828 kath.

2414 evang. Iglo szomszéd-

ságába (egy órányira) fek

szik Gróf Csákynak gyönyö-

rü Sans Souci ( minden

gondnélkül ) nevet víselo

mulaló erdocskéje,.

Ignalada , (41o 3,5' É. Sz.' 18o

il' K- H.) vs Catalonia Spa-

nyol tart. 3870 1.

/gram, tôt falu Posony,Várm.

egy Kápolnáyal, szôllô mi-

veléssel,él és jó buza termesz-

téssel Szomoláni PálfiUro-

dalmához tartozaridó.

Jguernela, ("38° 4.5 E. Sz. 1.5o

33 K. H.) vs Murcia Spa-

nyol tart. 2100 1. ,

Igumina, vs Minsk Orosz hely-

tarsóságban.

Ihdt , ten^erbe kinyúló Fok

a' volt Eimbeck ôszt. Vest
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faliában Elsass Homburg 's

Lauensteinberg tart, és Hils-

el határos , vannak itt mész

kö dombok, zöld léveles fák-

kal, mésszel , gypszel , vas

sal , 's kôszénnel bövblködik.

lhna , h.ajókázható fó , Neu

mark "sPommeránia között

ered Temnik falu mellett,

kis "s lusta Ihnának nevez-

tetik ( raelly Neumarkba

Meuthin tavábúl ered» és

Stargard mellett abba ön-

t'ódik , ) a' felsö 's nagy Ih

nának klilômbségérejKrem-

minischi Ton túl , vizrekesz

által 2 ágra oszlik , (melly-

nek eggyike , Jakobshagen

felé Tordulván , osztott Ih

nának neveztetik > Butowi

ton által folyik evvel Wit-

tichovvtúl nem mess/.e ösz-

vekapstolódik) és Innakrug

mellett Dammschi toba sza-

kad.

Ihor , Giohor, orsz. és vs Gan-

gesen tulsó félszigetben, jó

révvel; bövelkedik, borsal,

fejér rézzel , rizskásával ,

náddal, kokoszdióval , 's t,

ef. vel tulajdonKirály alatt.

Ijonpur , vs napkeleti Indiába

Goomty mellett , selyem ,

's pamut matériával keres-

kedik.

lk , nagy részint hajókázható

íó Orenburg Orosz Heyltar-

tóságfjan Kámáfóba öntö-

dik.

Ikerwár , magyar mvs , Vas

Várm. Szombathelytöl2, .3/4

óra Rába mellett egy kath.

tempi.mal 's kastéllyal.Lak.

kath. föld je jó. termö , fája

mesztenek. Vagyon itt pá~

linka égetés is. F. U. G. Rá-

day. A' lak. evang.

Ihloda , oláh falu Temes Várm.

ben , Kevereshez ißt mfd.

F. V. a' Kir. Kamara. A la-

kosoknak tölgyfa erdeikben

áll gazdagságok, és a' ser-

tés makoltatásban. Vagyon

itt nem eggyesült Görög

plébánia.

Ha, va'gy Islay , Hebridiszi-

geteknek eggyike kozép Scó-

tziától napnyúgot felé ; hps

sza 24 Angol mfd. 8—>6 a'

szélessége Jura által lia szo-

ros tengerlól választatik ,

déli részén a' Loch- Anidaa-

li tenger öböl mélyen a'

száraz földbe béhat. Ala-

csony dombok hasítják az

egész szigetet , 's csak déli

részén találtattnak lapá-

lyos tájékok. A' szarvas-

marha tenyészet kivitelre

való marhát is ád. Zab és

árpa is vitetik hi. Eszt. által

2000 font stcrlinget éró Len

termesztetik , 's fonattatik.

Az ásványok országa rezet ,

ólmot , vasat , és mészkü-

vet nyújt, több tavak és

folyók, halat bóségben szol-

gálnak. A' partokon nevé-

zetes köszikla barlangok

találtatnak. Uanch-Fhear-

naig hegy tetején nyári idö-

ben 14 familiák laknak ,

Sanégmore köszikla bar-

langban gyönyörü útak 's

szálak találtatnak. A' laT

kosok, kiknek 8000 a' szá-

mok , szegények ugyan Ле

serények , 's vidámok.

rétjeelég, határát néha viz- //amía/Ngola Portugal Kirs,

áradások járják.,

lUad , német és tót rendsze-

rént épült falu Pest Várm.

ben Domonyhoz és Ma'czá-

hoz if4 óra, Pesthez 6. egy

hegynek tôvében. A' lak.

munkások, gazdag Svábok,

kik dohányt , 's bort ter-

nak tart.nya napnyugoti

Afrika' abó Guinea tart,

nyában Dancle , Bengo , 's

Cucóla fóknál. Hadakozó

lakosai nagy részint kath,

tobb-fejedelmek alatt álla-

nak, kik a' Portugallusok-,

nak szolgálattal tartoznak,
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Ilanz , Helvetzia Graubund ,

egyetlen egy vsa Mundann

hegvnek tôvében Glemer-

nek Rajna vi/.ében , folyá-

sálól nem messie , igen

szép tájékl)an fekszik kö-

fallal körül véve 200 h.

llar gut, mai Пег vizè 13a jor

orsz.ban.

Ilbenstadt, Leiningen, Wester

burg Grófok öreggebb li-

neának Uradalma , Badeni

nagy Herczs.ben, Wetterau-

ban.

llichester, Inelschester Isral is,

ve Ivel , fónál Sommerset

Angol Gróf's.ban ezen fón

igen derék híd viszen által.

Itt sok féle Római vertpénz

találtatik.

Ildefonso , hasonló nevü ten-

ger übolnél a' tengerbe ki-

nyúló fok , Luzon sziget-

nek napkeleti p*rtján.

lie de France, ennekelötte tart.

Francz. orsz.ban nevét nyil-

ván fekvésétol kapta , mi-

vel ffirésze Isle de France

tart, szoros értelemben ; Sei

ne, Marne, Oise, és Aisne

fók által úgy szólván egész-

Jen bé vagyon kerítve . 's

minden régi Francz. tart.

nyoktól kbrül vagyon véve.

Ujjab idökbe e/en tart. több

tartományorskákat foglala

magába t. i. 1) Párisi vi-

cze Grófs.got Vicomte de

Páris , vagy is a' tulajdoni

lie de France tart. 2) Brie

Française, Brie tart.пак e-

%gyik részét. 3) Walois. 4)

Soisonnais. 5) Noyonnais.

6) Laonais, 7) Beanoaisis.

(ezen4 utolsókPicardie tart.

részei valának) 8) Bexin-

francais Normandia tart.

egy részét. 9) Maníais. 10)

Hurepoix (ezen utolsó két

rész Beauce tart. tartoztak

it) Gatinais français (rai-

sik része Orléanais tart. tar-

tozott. 12) Thimerais, Per

che tart. része. Ezen tart-

190 □ mfd foglal magában.

Picardía, Champagne , Or

léanais , 's Normandia kö-

zött fekszik. A'iöld jobbjá-

ra lapály , tulajdoni he-

gyek nem is találtatnak ,

hanem csak dombocskák ;

a' jó nedvesítetett föld igen

termékeny 'я jól vagyon mi-

velve. Legjelesebb termé-

sei : gabona , hüvelyes ve-

temény , kertitermések ,

gyümölcs , bur, 's marba.

Itt erdosségek és ásványos

források is találtatnak. Szá-

mosak a' fabr. A' kercske-

dés jobbjára a' fold termé-

sébôl áll, melly a' fö vsba

vitettetik , és külbmb féle

miv portékákból , mellyek

külsö országokban küldet-

nek. Most ezen tart. 5 oszt.

ra vagyon felosztva t. i. Sei

ne , Seine és Oise , Oise,

Aisne 's Seine , és Marne.

llefeld , mvs Neustadti kant.

Nordhauseni ker. Harz oszt.

a' volt Westfa liában gyö-

nyörködtetö tájékba 71 h.

650 1. nevezetes nevelö in-

tézettel. lSézést érdemel a'

meredek Harzhegy , porfyr

köszikla , képírói liidorral,

s. m. ef.

llek , fó Asiai Orosz Orsz.ban

mellette sok sóko ásattaiik

mellyböl mintegy 900000

Pud Orenburgban vitetik.

Ileray , I. North-Uist.

llercoones , p. Hispania Tara-

con keleti részének lakosi

a' tenger parton, Iberus.vi-

zénél , f6 vsok Carthages-

nova Cattasvieja.

lierget e* , p. Hispánia Taraco-

nens, keleti részének lako

si voltanak ; fft vsok volt

Herda mai Lérida.

Ilezkoi Garodok , erós vsoeska

Orenburg OrOsz Helvtartó-

ságban Цекпек Uralba va

le- bélolyásán 300 h. Kozá-
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kok lakják. Vagyon itt ko jokban jó forman megeg-

sóbánya. gyeznek, Az

llfracombe , vs Devon Angol Iljani vidék , 15 mfd hosszú ,

Grófsá.ban 2000 1. Bristol ugyan oily széles , 16 más-

Kanálisonfekvo bátorságos tól nem függö Sultánok 's

kikötö helyel, értzel, kö- több Ráják alatt vagyon,

szénnel , rozszsal, 'shalak- kik mintegy 62000 alattva-

kal kereskedik. Sok tenge- lókkal birnak. Jegyzést ér-

ri muhar szedettetík bé. demel.

Щеп , fa.lu Kurland Orosz Iljano öble, tengeröböl ,melly

helytartóságban Tricot(kö- 15 — 18 mfd a' száraz földba

tôt munka) fabr. * béhat , partja igen mivel-

Ilguin, helység Karaman tart. tetik. Itt vagyon

ílatóliában meleg ferdök- Iljano , vs 150 h. 600 1. all.

kel. Spanyol kereskedö hazzal.

Ilha , do Principe (Herczeg- Illentes , p. Sardinia szigeté-

szigetek) (i° 45' É. Sz.) Gui- nek elsö lakosi voltak.

nea tengeröbölben levö szi- Illimsk , kis vs Iskutsk orosz

get Afrikaban 15 mfd. kör- Helytartóságban Siberiá-

nyéke egy kikötö helyel, ban Ilim fónál 107 h. 530 1.

hasonló nevü vssal. 200 h. jó illat gerjesztö portékával

llha Grande , vagy S. George kereskedik.

vs és sziget Rio de Janei- Ilinäek , népség ész. Ameriká-

ro Rapitányságban Brasili- ban nagy részint Missisip-

ában déli Amerikáhan , pi mellett , holott majd

Portugallusokhoz tartozan- 8000 1. állóhelyet bir.nak,

dó , a' száraztól mint- szántófold mívelése mellett

egy egy mfdnyire fekszik. tollas álatt tenyészetet is

llhas de Capo Verde, 1. A' Zöld- tartanak , ökör szórt olly

fök szigeteit. vékonyan fonnyák mint a'

llhavo, vs Beira Portugall tart. selymet, ebböl matériát ,

1285 h. 4*7° *s ruhát készítenek.

Unen des Corbas , 1. Kígyók llinskoi , vs Siberiában nagy

szigete. hegylánczok kö/.ött Selen-

Ilheos , vs hasonló nevü fónál ga fón melly Tungusban ,

tart. ban Bahia Helytarto- es evvel a' Baikal tavába

ságban Brasiliában. Vagyon öntödik. Ezen tájékotTun-

itt egy révpart , sok czú- guszok 's Oroszok lakják.

kor malmokkal. A'lakosok Ilissus , fó Attikában Athené

fóldmívelésbol élnek , ele- mellett délre fó patak volt,

del portékákkal , keresked- Ilium , vs Troas tart.ban к.

nek, mellyeket kis,hajócs- Asiában Dardanus vstól 10

kákban Pernanbucoban mfdre a' tenger parton , N.

visznek. Sándortólsok szabadságek-

lljaniak , népség Magindanao kal meg ajándékoztatott.

szigeten Ásiában; Muhame- Ettöl, a'Homerustól énekel-

dánusok, és tengeri tolva- tetett Ilium, vagy Trója 30

jok , tulajdon fejedelmek a- stadra,keletrefeküdtt: sem-

latt a' szigetnek legbelsñbb mi nyoma tobbé. Julius

részét lakják. Magindá- Császár is hijába nyomoz-,

nokkal , nyelvekben erköl- tatta.

cseikben , szokássaikban III, fó Rajna volgyében (Rhe-

törvenyeikben 's élet mód- inthale Jmelly Febikirchen-.
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toi nem messze a' Rajnába toztatott. '

szakad. Illasi , kis vs Lombard, orsz.

Ill, Ell, jelfes fó Elzászban , ban Etseh oszt.ban.

melly az attól neveztetett Jlle , vs napkeleti Pyrenaeus

helységtol Sundganban Francz. orsz. Tet ion 443 h.

egy órányira , a' Wogesi ///* , fó Francz. Lamoise fa-

hegyek között ered felsö 's lunál Limoisin ker. Corre-

alsó Elzászon által folyik

Kolmár mellett 14 órányi

ra torkolatja íelett hajó-

kázható lesz , több kis fó-

kat u. m. Larg , Tolder ,

Thür , Lauch , Feucht,

Zembs , Cher, Andlau,Er-

gers , es Breuscht fei vesz ,

több ágakba szakadván

Straszburg városát által-

folyja, % órányira ez alatt,

mintegy 1 5 mfd folyása u-

tán , Rajna vizébe öntödik,

Tés így a' hajók Strazburg-

ból egyenesen Mainzban

mehetnek. Ezeji fó hallal

igen -bövelkedik.

lllanowa , vagy Plostin-Illano

két Tôt falu Liptó Várm.

lakosai juh tenyészetbôl 's

kocsizásból élnek.

illava , Illau; Illawa és Be

ze oszt. ered, Perigord íelé

Perigueuxen keresztül fo

lyik Contras alatt Drono

fot felveszi, mintegy i8mfd

folyása után Libourne mel

lett Dordognba öntödik.

Ule ét Wilaine , oszt. Francz.

orsz. nevét hasonló nevii

kétfótól veszi , mellyek ke

resztül folyják. A' Brittu-

si kanális mellett feks/.ik ,

felsö Bretagnenah egy iк ré-

szét foglalja , nagysága 124

□4mfd 508540 1. Kenderbea

lenben, arpaban, török bú-

zában gazdag, ókozségike-

rületekre : a' Rennesi , S.

Malo , Fougères , Witré,

Redon és Montfortira va-

gyon fel osztva , mi- yek

oszvéségesen 352 kôzséget

43 kant. formálnak.

luscha, Trencsin Várm. U- Iller , fó Allgausihavasokban

radalom és kastély Tren

chénhez. 4 óra F. U. G. Kö-

nigszeck. Ehez tartozik két

mvs Belluscha és Illava ne-

hány falukkal. A' régi kas-

telynak ieles temploma va-

gyon.

Illawa, mvs Wágfó mellett

fekszik a' kastélytól nem

messze , hol egy híd vezet

által. A" hely mint egy 300

h. áll. A' lak. szép serház-

zal 's jó szántófoldekkel

birnak. Itt sok vargák lak-

nak , kik mesterségjekbol

. élnek. Esztendö által 7 vá-

sárok tartatnak , vagyon

itt Uradalmi vám , és kis

harminczad hívatal, 's pléb.

templomban }eles nagy ha-

rang. A' hajdani Sz. Há-

romság szerzetének klas-

troma posztó fabrikává vál-

ered , Ulm mellett a' Duná-

ban , öntödik , 's ezeni fót

hajókázhatóvá teszi. Ettöl

veszi nevét az :

llleri-kerültt , Bajor orsz; ez

magában foglalja az 111er

kerületet, azon részt. kive-

vén , melly Würtembergi

kornyékhez kapcsoltatot ;

a' volt Würtembergi tart.

részeket Rente tÔrvéoyszék

kerületet. Inn ker. bol: Urs-

berg , Schwahmüm hen ,

Mmdelheim , Türkheim ,

Buchloe , Kaufbeuern , 0?>

tobeuern , és Memmingen

országi itélo szélieket, Fug-

ger - Babenhausi , Fugger-

Kirchheimi, Buxheim, Vin-

terrieden, Thanhausen kö-

zép birtokokat , a' mostani

Lech ker.nek nemes Telek-

kjeit. Günzburg és Ulertis
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sen országítéio székeket,

Fugger Kirchberg es Wei-

szenàorn Gróf birtokait a'

Würtembergán&k által a-

lestrina , hires kotóltés é-

pítettett a' tengeri habok

eilen, hossza lo mfd ter-

ied.

datott kornyék' kivételével. Utters , S. Jaeques d' Illiers

Ezen ker. jobbjára hegyes,

és azért sok pusztasági is

vannak, Fö vsá Kempten.

llleraichheim , Aichheim. Ille-

reichen Schwarzbujgi Ura-

dalom Bade ni N. Herczeg^

ségben hasonlónevü mvsal

ïller mellett íooo L kik kö-

• г-ött '¿oo zsidó , egy kasté-

lyal , és hasznos kereske-

désseL

Illertissen , Illerdiesen mvs

Bajor orsz. Hier ker.\ Iller

helys. volt Perche , Francz.

tart. annakutánna Eure és

Loire oszt.Loire fö kezdetétôl

nem messze 426 h. 9620 1.

vagyon itt gyapju materia

fabr. és sok gyümölts bort

készit.

Illinois , hajókázható f<5 ész.

Amerika , s/.abad Status-

ban, Michigan tavától nem

messie ered , és Ohió vizé-

be ömlik , ettöl egy nem-

zet kölcsönözi maga nevét.

fó mellett 169 h. 1096 1. 2 Iltmiti , német falu Sop'ron

1 i ' J 1 I IT/ 1 7"! _ 1 " Г 1 I i
kastéllyal.

Illéjcas , kis vs új Castiliá-

ban Toledo tart.ban.

Illés/ifíza , magyar falu Po-

zsony Várm. Somorjától 2

: 1/4 óra Csallókozi szigetben

ÍUésházi Gróf Nagy Szarvi

Uradhoz tartozandó , igen

Várm.ben Fertö mellett ,

Nizsiderhez 23/4 mfd 2/3

részének F. U. H. Eszterhá-

zi 1/3 nak a" Szombathelyi

káptalan , azon Zódamiatti

melly szappannak széksó-

ból itt készíttetik neveze-

tes ; jó ha^árral.

gazdag hallal ; vagyon itt Шок, hajdan Újlak, (45o 14' 5"

tulajdon kath. Pléb. 's szép É. Sz. 370 1' 42" К. H.) népes

erdö.

Illièeris , Elibérus , vs Gallia

Narbon , Rhodanus innen-

so tart.nyában , hajdan hi

res, csekéllyélett , 's Con-

stantinus Cs. által fel e-

meltetett , kastéllyal meg-

erosíttetelett ф 's Helena

névvel ékesíttetett. A' ne.

. hány egyházi gyülések mi-

att nevezetes Illiberi, Eli-

beri Hispania Baetica , bal

tart.nyában feküdt , mai

Sierra Elbira kürnyékén.

I/ Lido , di Malamocco, Part

egy erôsséggel , révpartal ,

S. Miklós templomával ,

Welenczéhez tartozandó.

// Lido di JPalestrina , hasszas

sziget , melly több mások-

kal Velencze vsát a' dühös

tengeri habok eilen oltal-

mazza. Itt a' muít század-

nak felében Molo de Pa-

es

mvs Szerem Várm. Tót orsz.

ban , hasonló nevü fár.ban,

Nestin és Scharengrád kö-

,zött , Budához .31 posta mfd

a' Duna partján ; régenten

hires vs és vár vala a' bé-

rohanó Törökök eilen, most

Herczeg Odescalchi urodal*

mának fö helye, Lakosai

kath. és ó-hitüek, Illyru-

sok 's Ráczok , azoknak

2950 , ezeknek pedig 1030

mégyen s/.ámok. Feks/ik,

igen kies tájékban , rés/.int

hegyen , *s részint völgy-

ben : innen alsó 's felsö vs-

ra oszlik. A' felsö vs ma

gas hegyen épült , melly-

nek északi , keleti és deli

meredek oldalát régi erös-

ségének mohos omladékja

fedezi , nyug.ról pedig bft

termésü rónaság nyilik. Je-

les itt a* Uraság kasiéll
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kertje , és egyébb épületeí,

a' pléb. Szentegyház és a'

Capistranus Barátok kla-

stroma, mellynek kerekded

azegletébol Bács Várm. es

Pétervárad feie gyönyörü-

eéges kilátás szolgál ; a' tem-

plora mellett lévô mély kút

ba , a' köz vélekedés sze-

rént, vettettek hajdan Ca

pistranus Sz. Jánosnak te-

temei. Itt vagyon továbbá

a' posta és sóház is. Az al

eó vs keletnek a' hegy a-

latt fekszik dombos vólgy-

ben , alkalmas épületekkel,

és e' Járásbéli Várm. fó Bi-

ráia székével díszesíttetík.

Határja bort , gabonát ele-r

get, fátpedig boségben te-

rem, Az általellenben fek-

vö O- és Uj-Palánka mvsok-

kal hidas által közösül.

lllosva , Ileschdorf Ilisva ma

gyar 's oláh falu Erdélyben

Kraszna Várm.ben Somlyó-

hoz 2 óra , lak. nemesek

egy ref. temp, jó szóllóhe-

gyekkel.

Illyésfalva , Illésfelva Spern-

dorf Uradalom és falu Sze-

pes Várm. Löcsetöl i 1/4

óra , Csáky Istvány Gróf-

boz tartozandó , egy Ura-

dalmi kastélyal, majorság-

gal , serházzal , és a' Gróf-

nak, erdöben fekvö nyá-

riházával. 425 kath. 133 e-

vang 1.

lllyefalva , Eliendorf , Ilicu-

dorf , Illia, priv. mvs Szé-

kely földön Háromszéki

székben Zalányi jár.ban ,

Brassótól З.ч/г óra, Olt vi-

zénél , tul, tanácscsal, kat.

ref. és óhitü pléb.val, rész-

nyire a' határ örzök lak-

nak benne , takszát szedö

hely.

Jllyiicum Caz ó) , Illyris , II-

lyria, Europa napkeleti ré-

çzén , nem azon egy határu

yoit ; Ptolomaeqp tanúsága

ezerént egykor Arsía (Arsa)

vizétol Istriában hosszáljan

Drinusig ; szélességében

Pannoniától az Adriai ten-

gerig terjedtki. Ny.ra tchát

Arsia vi-ze (Triest Vàrù\)

és/.akra Száva, és Pannonia,

keletre fel. Moesia (Servi-

&) , és Drinus vize , délre

Macedoniának egy része

határozta. Három különös

tart.ra o?ztal ott : Japydia ,

felsö részén , Liburnia , kü- .

zepén , és Dalmatia abó ré

szén. Liburnia ésDalmátia

ôszveséggel Illyris barbara,

a' Drinus vizétol, és Lyssus

vsától fogva tençer partok

mellett a' Cerauni hegye-

kig elterjedtt része pedig

Illyris Graeca nevet viselt.

A' K. U. IV-dik században

Illyricum magnum alatt ér-

tettekcsak nem minden Bo

rnai Keletre fekvo tart.nyok;

és a' napnyugotihoz tartoz-

tak : Moesia prima , Dal

matia , hármas Pannónia,

Savia és Noricum ; a' kele-

tihez pedig : Macedonia ,

Thracia , Achaia , Thessa-.

lia, Creta, Dacia Rippen-

sis et Méditer. Illyrikum-

hoz tartoztak minden mel-

lékes szigetek is , mindazok

mellyek Liburnia, minda

zok, mellyek Daimátia kö-

rül feküdtenek; és Insulae

Orae Illyrir.ae név alatt fog,

laltattak. Lásd mindenikét.

Macedoniának egy része is

Illyrium nevet viselt; er-

röl is alább bovebben.

Illyricum , (az újabb) régen-i

ten az Adriatikomi tenger

• partía mellett fekvft tarto-

mány értetódbtt. melly Is-

tria fónál kezdödött , és

Drin folyó által Albániától

választatott. Késobben , a'

legújabb idökig Illyricum

mind azon országokat, mel

lyek Adriatikomi tenger ,
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Sáva és Duna folyók kozött

a' Balkáni hegylántzig v.

Hämusig feküsznek , fog-

lalja vala magában , és a'

Magyar 's Török Illyrikum-

ra részeltetett. Az elsöhöz

Slavonia (Tôt) Horváth or-

szággal , és Dalmátziának

felsö része ; az utolsóhoz

Horváth orsz. eggyik része,

Palmat/.iából egy darab ,

Bosnia és Serbia Kirs.gok

sz-ámláltattak. A' legujjabb

Illyrikum , vagy is az Ilty-

rikumi tartományok a' Be-

csi békesség után formál-

tattak 14 Oct. igoo-ben , és

következendö res/ekb&l ál-

lottak : 0 fe,so Karinthiá-

ból , vagy az elöbbeni Vil-

Jachi , hasonló nevü Au-,

striai Herczs.nek ker.böl.

<г) Friaulból , vagy is a.'

Görczi Grófság napkeleti

reszébôÎ, з) Karnioliából.

Л) Tergestum vagy is Triest

vidékébol. 5) a' déli Horvát

orsz.ból vagy is a'S/.áván tul

fekvö részébôl-, a' magyar

Littoralöbol. 6) Istriábol.

7) Dalmátziából és Albánia-

ból. 8) Ragusa kôrnyéké-

b&l, melly az eltörlött O-

lasz Kirs.tól eivétetett. 9)

a' Tyroli , Siliau és Lienz

kerületeiböl elszakäsztott

részekbôl , ôszveséggel 1025

□ mfd volt nagysága, és

1.386770 népessége. Terme-

sei : mészko , kéneso , czi-

nobriom , gyps , márvány,

. kôszén , faszén , hegyszu-

rok , só , vas , ólom , réz ,

büdöskö, timsó, kallósfold,

kigyóko porfyr , szarvkö,

jaspis , pálako , kôvé vált

testek , egésséges források.

Déli gyümölcsnek minden

neme , gabona, török buza,

hajdina, léñese, bab, krum-

pli , koíes , gyümülos, sáf-

rány , olajfa bogyó , man

dola , egyiptomi szilva fa ,

gesztenye , jeles fehér, és

veres bor, manna, Palma,

Aloe , eperfák , fa bóség-

ben és más réti termébek.

Szarvas marha, lovak,juh,

szarvasok , özek , nyúlak ,

kecskék , medvék , farka-

sok , híuz, nyest, gôrény,

bözönseges vidra , vad és

szeléd s-zárnyas állatok ,

fajdtyúkok , nyirfajd , hó-

fajd , gyöngy tyúkok , vad-

katsák , külombféle halak-

nak sokasága. A'lakosokll-

lyrusok külombíéle nevek

alatt , Németek és Olaszok ,

kath. görögök, és törökök.

6 tart.nyokra volt feloszt-

va, u. m: Karinthiára, Kar-

niolia , Istria , a' polgári ,

vagy banálisi Horváth orsz.

katonai Horváth orsz. és

Dalmátiára. A' Francz.

Császár nevében a' Layba-

chi Helyt. és Tanáes által

kormányoztatott, 1813-ban

egész új Illyrikum a' felsö

Ausztria ház által ismétvi's-

sza vétetett , és annak bir-

tokában a' Bécsi Congres-

sus által megerosíttetett.

Ilm, fó , melly Thüringier-

döben 1 1/2 órányira Ileme-

nacun felyül az úgy neve-

zett ezüst völcryben ered

Camburg mellett Saala fó-

ban ömlik.

Ilm, l. Stadt Ilm.

lime, fó Westfáliában haida-

ni Grubenhagen Herczs.ben

melly Sollniger èrdonél e-

red , és Eimbektöl egy mfd-

nyire Leine fV>ba öntodik.

limen , hallal bövelkedö fó

Nowgorod Orosz Helyt.ban,

hoss/.ú 40 Orosz mfd. széles

3; Msta és Wolchow vizei

által Wolga és Newa fók-

kal kapcsollatik , demirdta

l7Pl-benMstából Wolchow-

ba Nov pródon kereszfül

egy karólis készítletetl, ke~

vesebb hasznát veszik,
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Ilmenau, (.500.41' 6"E. Sz. 28o malmokkal , rézhámorral ,

35' Ъ°"'S. H.) Weimári bá- ¿30 h. 1350 lak. kiknek fo

nya vs Hennebergi Grófs. foglalatosságok a' bányai

ban Ilm mellett 38.5 h. aooo és házi dolgokból áll.

lak. porczellán , bor, szeg, Hz, Iis, fo , azon hegyekbôl

és enyv fabr.val , ittfakor- ered , mellyek Cseh orsz.got

báts nyelek is készítetnek. Bajortól választ ják , Passau

A' vs mellett vas , réz és mellett a' Duríába szakad.

ezüst bányák vannak, kö- Gyöngyöket tart magába,

szén gödrökkel , szurok 's mellyek a' Napkeletiekhez

fenyôszén hutákkal. nagyon hasonlitanak.

Ilmenau , 1. Elmenau. lit , mvs alsó Stajer orsz.ban

llmensee , tó Nowgorodi Helyt. , Grùtzi ker. 60 h. pléb.tempi,

ban Nowgorod vstól 2 mid- és postaházzal.

re, 12 Werst hosszú és szé- liza , vs Lengyel Kirs. a' volt

les Europai Orosz orsz.ban. Radomi oszl;. itt sok f'aze-

Ilment , nagy iè Persiában , kasok laknak.

Asiában , az Oceánba sza- llzhofen, vsWürtembergi Kirs.„

kad. Elwangen'i ker. 610 lak.

\llminster , helység Sommerset Ilzstadt, 1. Passau.

Angol Grófs.ban Ule niel- Imaham , 1. Akausas.

lett 300 h. posztó fabr.val. Imaus Mustag , hegyláncz N.

I/monte de Casso , 1. Alben. Tatár orsz. melly a' Tau-

llmstadt , 1. Stadtilm. rus nagy hegységnek része.

Jlow , nemes vs új Lengyel Kaspi tengertöl ñera mes-

orsz.ban, Warsóvi oszt. 110 sze kezdödik, és Ganges fo-

ház. lyóig terjed.

//* , 1. Ilz. Imbat , tengeri szél , melly a'

llsenburg, volt kantonTîlan- kôzép tengernek napkeleti

ken.burg ker. Saale oszt. részében (Lévantében) reg-

Vestfáliába 6 kózséggel , gel mintegy 10 órakor kez-

¿470 lak.Wernigerode Grófs. dödik , és napnyugotig szô*

nak része. Fö helye r kott tartani.

Ilsenburg, (510 46^ E. Sz. im Bosch, 1. Herczogenbus^h.

28o и/ 37" N. H.) mvs 7,51 Imbst , Imst , (47o 14' 20" E.

láb. a' keleti tengernek Sz. 28o 25/ 30" *L) mvs

szine felett lise fónak nyu- Inn ker. Bajor orsz. karton

gotirészén,a'gyônyôrû Usen és vászon fahr.val , kasza

vblgyében, mellyben az út kovács mühellyel ; a' Kaná-

Brockenbe mégyen , és 230 ri madarak tenyésztetése

lábn. magas Ilsenstein nevü nagy hasznot hajt. Szom-

mezítlen gránit köszikla szédságában igen jó ólom ,

áll, ennek legföbb tetôjén galmey , ezüst és rézbányák

a' magnes tönek megfordu-* vannak.

lás pontja vagyon , hol az Imereti , Imirette, orosz. Me-

északi csúcscsa egyszèrre litenia , törökül Baschat-

napkelet felé délnek fordúl. schid , Georgiai tartomány

Vagyon itt egy Grófi kas- Caucásiában, fekete tenger-

tély, és kert, egy öYeg kas- nek napkeleti részçn , majd -

tély , mellyben a' Grófság egészlen hegyekkel körül

ménese tartatik ; egy vas van véve, 120 angol mfd hos-

bánya , drót malommal , s>zú 60 széles. Rioni (Phasis)

|l^én olaj., papiros, fürész fó partjain. Terméíe ; vas,
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^ryümölcs , bof , gesztenye

t'Ák , olajfa bogyók, gránát

alma , babérfa , riskása ,

g-aböna, köles, paraut, len,

bender, fa, 's szép szarvas

marha , kiváltképen pedig

mézkôve nevezetes , melly

törhetö es éppen nem nyú-

lós , kellemetes fûszersza-

mos illatú , koszikláknak

repedéseibe találtatik , a'

méz és viasz eggyütt va-

gyon , keménységét nézvén

a' sarga czúkorhoz hason-

lít: kozonséges színe fehér,

ha sokáig áll megsárgúl, de

tartos. Az Imiretbéliek ma-

goltnál zsebjeikben hordoz-

zálí. Ezen kívül találtatik

itt még zoïd méz is , de ez

részegíteni szokott. A' lak.

•20000 Familiából állanak

egy örökös Czár alatt , kit

Mepének néveznek. A' kik

az Oroszok jobbágyi, a.zok

reformátusok. Fö vsa Ko-

tatis.

Imgenbruch , falu also Rajnai

N. Herczs. »740 lak. posztó

fabr.val.

Imirette , 1. Imereti.

lmman , falu Hohenzollerñ-

Sigmaringen Herczs.ben sa-

vanyú vízkutakkal.

Immendorf , tempi.mal biró

falu WoFfenbütteli kerül.

Braunschweigban a' Frank-

furti ország úton 27 h. 200

lak. 's postaházzal.

Immenhausen , vs Grebenstein

kant. Casseli kerül. Fulda

oszt. Vestfáliában Holzkap-

pe mellett , Reinhards er-

deje elött 2 nemes telekkel,

1 tempi. ¡41 h. 8iô lak. A'

vstól nem messze vagyon

egy kir. vasKánya , melly-

nek énze Wekérhagi vas

hutában olvasztatik. t

lmmenstadt , (47= 34' 4'' E. Sz.

27o 52' 16" K. H. ) vs Bajor

orsz. III ker. Stillach mel

lett 1,500 I. vászon kereske-

déssel.

Imogiin , (65o E. Sz.) Oroszszí-

get Beering szoros tenge-

ren , itt tengeri és nyarga-

lótz állatok találtatnak, de

fában nagy héjánóssága va

gyon. A' lakosai Tschuk-

tschok.

/mola, Forum Cornelii, (440

2i' 32" É- Sz. 29o 21' 15" K.

H.) Romagna Fápa urodal-

mához tartozandó vala ,

8180 lak. egy szigeten San-

terno folyó mellett, annak-

utánahasonló nevü ker.nek

föhelye Reno oszt. Olasz

orsz. Bolognától 4 1/2 mfd

dél-keletre fekszik, egy Püs-

pöknek lakóhelys , neveze

tes itt a' Káptalan tempi.

1656-ben az úgy nevezett

Industrial Akudemiája é-

píttetett. Itt terem a' San-

giovese nevü bor. Most Ró-

mai Pápának visszaadatta-

tott.

Imoschi, Dalmátziában so mfd

hosszú , 15 széles kórnyék ,

igen hegyes 12600 lak. ha-

sonló nevü mvs , vár egy-

szer'smint.

Imperial , arany vert pénz ,

melly mai nap csak az O-

roszoknál van szbkásban ,

lá rubelt, vagy 12 tallért ,

és 12 gafast ér.

Imst , Umbista , 1. Imbst.

In , 1. Kuroe.

Innchus , Iegjelesebb fóviz Ar-

gosban , Graetiában, Arte-

mision hegyben eredvén ,

sok vizekkel szaporodta ti

tán Temeniumi toba sza-

kad.

Inagua , Bahama szigeteknek

eggyike nyugoti Indiában,

Cuba és S. Domingóból Ja-

maikába vivo üt (Wind-

wart passage) mellett.

Inam, magyar falu HontVárm.

ben , Balassa Gyarmattót

nyug.ra 2 ora, F. Nyék mel

lett , F. U. az Esztergonví



Kaptalan , igen termékeny

földdel , kiváltképen gabo-

nában , borban es dohány-

ban.

Inbasten , keleti Ostjakoknak

familiája Orosz bir.

Inca , ravs Mallorca szigetén

kozép tengerben , Spanyo-

lokhoz tartozandó 2000 lak.

Inch Murrin , aaon 50 szigetek-

nek íegnagyobbika , mel-

lyek Loch-Lochmond Ton

Dumbarton Gróf's.ban déli

Skótziában fekszenek. Ga-

bonában és legelö helyben

gazdag.

Incisa , vs Genuai Herczs.ben

Szarde Kir. Belbo folyónál

4500 lak.

Incisa, helys. a' Toskánai N.

Hercz. Arno fónál.

Inderskoe , sos tó Kirgiriai

pusztaságban Uraltól nap-

keletre , 26 orbsz míd a'

kornyéke.

India , 1. Ostindía.

India, (o), egy legnevezete-

sebb ország Asiában, Gan

ges közöttire, és Gangesen

kivül lévôre osztat. A'

Ganges közötti (intra Gan

gem) határozódott Taurus

bérczeinek szélso ágai, Pa-

ropamisus, Emodus, Iraaus,

's a' t. között északra ; ny.

ra Indus, délre és kel.re az

Atlantikum tenger között.

Délre nyugoti és keleti ré-

szén egybecsúesosodott , és

13000 stadiumnyi ; nyug.ról

. keletröl 3000-rel több hosz-

szában ; szélessége nyug.ról

keletre legalább 16000 sta

diumnyi. Nevét vette In

dus vizétol , melly a' lako-

so'któl Sindusnak nevezte-

tett; kétfelé osztatott , az

elsö az , mellyen Indus vi-

ze foly, a' második az, mel

lyen Ganges foly. Az elsö

Indio-Scy thia nevet viselt,

ide hatött lakositól és In

dus eredetétol egész torko-

latjáig terjedt. A* Scythiá-

ból itt uralkodott nem/.e-

tek voltak nevezet szerént

a' fejér Hunnusok és Geták.

Massaga , és Péncela volt

fö vsok az Assacani tart.

ban , 's a' t. A' Gangesi ré-

szének lakosi voltak Prasii,

Gangaridae , Passalae , éa

Sabarue nem/.etségek ; fö

vsok volt C.Uinipaxa, Sam-

balaca , Palibothra 's a* t.

Ide számláltatik Indiának

déli része is , melíy a' ten

ger mellett elterjedt; lako-

si voltak : Rhamnae, Man-

diadini , Aii , és Calingae ,

fö vsai Simylla Mandagara

(Mangalor v. Mangherour)

Palaepatna ("most Patna) ,

Bizantium , most Bisanta-

gan 's a* t. — A' külsö In

dia (extra Gangem), ehez

tartozott jelesenAureaCher-

sonesus tartomány külömb-

féle szigetekkel eggyütt az

Indiai tengeren. Ezeket bô-

ven elöadja Ptolomaeus.

Indiana , észak Amerikai sza-

bad Társasághoz tartozan

dó kôrnyék , Ohio, Missisi-

pi és Scioto folyók , és sza-

bad Indusok tartományai

között , térség nagysága

21000 □ mfd , mellyek kö-

zül a* vizek 4000 nffdeket

foglalnak el. Belsöben több

ásványos hegy lánczok ta-

láltatnak. A' határ folyón

kívül még ezcn tartomány

Illinesen folyótól Wabasch,

nagy és kis Miamistól 's a'

t. rész szerént Erie, Huron,

és felsö tavaktól nedvesít-

tetik. A' levegöje mérsék-

lett és egésséges. Vagyon

ezen tart.ban só , vas, réz,

szép erdôséyek és kaszál-

lók , vad állatok, madarak,

Kalak, 51000 lak. kik közül

a' tulajdon Indiana, vagy

e/.en tart.nak napkeleti ré-

szére Erie tava és Ohio í'ó
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bözött ¿640 számláltatik , vas , ]ég és pikkelyes medve,

Jtik között 2979 szabad férj- fehér rókák, kasztorok , hi- «

■ fi találtatik. Azért a' Con' uz, vidi a, madarak és ha-

gressus is elofordulásképen lak. Lak.nak száma 90000

kormányozza ezen tarto- szabad Indusokra több, Fa-

tományt, és csak akkorvé- miliákba, ú. m. Schipiwä-

tetik be a' szôvetségbe , ha rek , Mohakerek, Nadowes-

5000 szabadon felnevelke- sierek v. Sirerek , Acansas , '

dett férjfiakat állíthat. Fö vagy fehér Indus , Missuie-

vea Wincennes. rek , Ilinaerek, Cherokirak,

Indictio , idö számlálás , melly v. Tscherokierek 's t. m. té-

15 eszt.ket foglal magábán, tetik.

Kristus születésétól szokás- Indus tartományok , szabad In-

Ъап levö idö számhoz ada- dus tart.nyok déli Amfcri-

tik; ha I—XV. megy , újra kában , kiváltképen Gui-

Jcezdödik. Római számnak neában, Peruban , Paragua

ys mondatik: mert a' Császá- yában , Chiliben , Brasiliá-

roknak minden 1,5 eszt.ben ban és Magalhaens tarto-

különös f'ej pénz íi/.etielett. mányban.

índus tartományok, szabad tar- Indigent, Hispania Tarraco-

tományok északi Amerika- nensis, lakosi Ceretanusok

han , északra Neuwales és és Ausetanusok köatt , fö

Labrador tart, keletre Ca- 'vsok volt Juncarias (Jon-

nada és szabad Koztársaság, queras Rhoda) Roses 's a* t.

délre Louisiana és Mexico, Indigirka, folyó napkeíeti Si-

napnyugotra tenger partja beriában Hegyek között

határozzák. Térség nagy- (6.3o É. Sz. és 160° K. H. a-

sága 150000 □ mfd fényes latt ered , Jeges tengerbe

hegylánczok , Andes, Cor- ömlik , partjain jobbjára

dilleras, Apalachi és Cen- Mammuths csontok talál-

trál hegyek ezen tarto- tatnak.

mányt áthasítják , Nelson Indisch Chiapta , í. Chiapta.

vagy Bourbon folyók , Mis- Indiai tenger , Indus nagy ten-

sisippi , Missuri, Oregan , ger, vilag tengernek része ;

v. nyugoti folyó, Makenzie Afrikának napkeletre , A-

és réz mina folyó, felsö tó, siának délre , Polinéziának

Michigan, Huron, Erie, nyugotra, déli jeges tenger-

Ontario , erdö v. fa , Skia- nek északra fekszik. Ré-

vok , és Winipey tavak ned- szei : Arabiai , Persiai és

vesítik. A' levegö nyugoton Bengali tengeröböl , Siani

kellemesebb mint keleten , és Tunkini tengeröbölböl ,

észak felé hideg és durva. Whanghai és Japani tenger-

Termései között jegyzést böl all.

érdemlenek-.porczellánfold, Indotgne , kis vs Dyle f>anc2¡.

márvány , só , réz , vas , oszt.

ólom , ásványos vizek , fe- Indar , Indur , kis vs és kas-

nyö erdök , czédrus , fe- tély.A&ajfa.tták nyugoti tart¿

nyö, nyirfa erdök, nyárfa, innensö Indiábari , szegény

eczetfa, dohány, indigófü, hely , Holkár Herczegneíc

hender, riskása, hüvelyes nek lakóhelye.

vetemények, pamut , szö- Indrapига , Çi° 45' — 30 14' D.

Ш f pézsma és pupos ökör , Sz.) Sumatra keleti Indue

«z,arvas, jávor, irám szar- szigetnek napoyugoti je
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szén fekvö Királyság , *bel-

söiben nagy hegy lánc.zok

vannak. A" levegö meleg-

ség es mocíáros helyeknek

kigozolgése miatt egésségte-

len. Az ország ádaranyt ,

Lenzoét, kámfort, riskását,

borst , pamutot , elefánt

csontot , viaszt. A' lakosok

durvák es pàllérozatlanok,

de- munkásak es szorgalma-

tosak. Sultányok Hollan-

dusolyiak , most Anglusok

vákkal. 3 köz kerületekre,

Tours, Loches, es Chinon-

ra vagyon felosztva , mel-

lyek öszvesegesen 311 kÖz-

séget , 24 kant. formálnak.

Indus, Sind, az az: kék vagy

fekete folyó , Nilab, Ottok-

sur , Mehrannak némelly

tájékokban neveztetik,nagy

folyó Asiábaa, melly Tibet

ben Windhyn hegy lánczon

(34o É. Sz. 940 K. H.) Kasch

mir es Kaschgar között e-^— , 0 ^ ^ ■ 0

nak szolgálattal tartozik. red. Tschunab , Bea , Be-

Fö vsa.

lndrapuru , bátorságos tenger-

öböluel fekszik , jeles ke-

reskedö hely Hollindusok-

nak erösitett letelepedések-

kel. \

Indre , hajókázható fó Franc,

orsz. Cher és Indre oszt.nak

har , Satlüsche, Attak fó-

kat magába felveszi , több

ágakba osztatik, 450 német

mfdnyi folyása után Indus

tengerbe omlik. Közönse-

gesen i óra járásnyi szé-

les , de essös idöbe még szé-

lesebb.

határán ered , 36 franc, mfd Indus nemzet , 1. Ostindia la-

folyása után Saumur , és kosi.

Tours között Loirba öntö- Inebolfl, Abono, kis vs. Nató-

dik. Ezen folyótól követ- liaban fekete tengeren, hol

kezendö két osztályok ne- Fö Sultánnak hajóiraszük-

veztettek : séges kotél summásan ké-

Indre i franczí oszt. 126 □ mfd szíttetik.

térség nagysága 204720 lak. Infantado , nemes vs, és Hercz.

Indre folyótól nedvesíttetik, ség Castilla Spanyol Kirs.

ban , mellyhez Alcozer, Sal

merón , és Valdeolivas né

melly falukkal tartozik.

Silva házhoz tartozandó ,

mellynek escgyik lineája a*

herczegi czímet víseli. Ezen

név onnét száfmazik , mi-

vel több Királyi Herczegek

v. ínfantok birták.

hajdani alsó Berry tarto-

mányt , és Marchenak ré-

szét foglalia magában , vas-

han , fában , gabonában ,

borban, lenben, kenderben,

szarvas marhában , irhák-

han gazdag. 4 küzség ker.

tekre Chateauroux, Issou-~

duri , la Chatre, és le Blanc

vagyon felosztva , mellyek Infante , nagy fó Kaffer tart.

ôszveségesen 47ç kôzséget Afrikában , melly Mgnomo-

23 kant.kban foglaínak. topaban ered , hol Cumissá-

Indre és Loire , franczia oszt. nak neveztetik , és Káffe-

hasonló nevii fonal , 'térség rok tenserébe ömlik.

nagysága 123 □ rafd.-27.4290 Infante, tengerbe kinyúló fok

lak. úgy szójjiíiwiwiz egész Afrikában Kafferok part-

haidanr Töuraine tart.-nyt ián . hasonió nevü tenger-

foglalja«magában- Gaboná- öböllel.

ban, hüvelyes veteménv- Infantes, vs Mancha Spanyol

• hen, gyümolesben , kivált- tart. 6000 lak.

képen szilvábán és borban Ingelfingen , kis vs Hohenlohe

gazdag, vasbányával, ko- faigelfingen Herczs.ben Ko-

» ; cher
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eher mellett, Wiirtembergi h. 4820 I. ^gy kastéllyak

Kirs.ban Oehringeni ker.b, Vannak itt posztó fabri-

a' Herczegnek lakóhelye, -,76 kák hajómegállítás jussal »

h. 1310 laki Vagyon itt drá- melly szerént minden itfi

ga kövek fabrikája. Szom- általmenft hajók 3 napig

szédságában sóbányák van* állanak , és portékájoítat

najt bor termesztéssel. eladásra kitennltartoznak.

Ingelheim , (íelsb és also) t 1471-tól fogva volt itten,

helység hajdani aleó Pala- Universitás m*lly i8oo-baöi

tinattisban , annakutána Landshutba által vitette**

volt Donnersberg franrzia tett.

oszt. amaz 230 h. 1660 lak. Ingonville , ys also Seine Fran,

emez 203 h. 1200 lak. Itt oazt. 700 h. 4,540 I.

)ó veres bor terem. Alsólngel Ingraham , Nooheoa (8° 51*

heimbana* magaKosmogra- D. Sz.) szovetség'vagy Re*

phiája által hiresMünsterSe- volutio' szigetei közül eg*

Jbestyén születtetett, 948-an gyik. Polynéziában.

itt Egyházi gyülekezet tar- Ingrande , vs hajdani Bretag*.

tatott. lie tart. mostani Mayenna

Ingelmiintter , vs egy. Belg, és Loire oszt. Loire mellett

orsz. 4870 lak. 150 h.

Ingermannland, v. S. Peters- Ingre , vs Loiret Francz. oszt.

burg , Orosz helyt.eág, n<t- 582 h. 2900 1.

vét Ingrierek, v. Ischorek- Ingrowttt, Gimramow , Uro-

tól flschora kis fótól, melly dalom es helys. Morva orsz..

Newába qmlik ) nyerte , HradischuennekelötteBrün-

Kinni paliérozatlan ág- ni ker. Schwarza mellett »

tóL Hideg tájékban Finnua Cseh határon , vagyon ítt

tengeröböl , és Ladoga ta- Plébánia, kastély és major»

va között fekszik azon föl- ság, 2 tempL egy evang O-

dön , mellyen tera gabona, rat. 147 h. to.30 1.

-em marha elegendoképen Ingweiler , ezelbtt al. Alzátziá*

nem neveltetik , 849 □ nif- ban mostän also Rajna Frv

dön 655670 embereket pol- oszt. Vogesek tôvében Mot-

fári és katonairend néikül ter mellett, 1430 1,

áplál. Itt találtatik azon Inhambann , Sena partján fek*

mag legmagosabb helyeken vft Királyság déli Afriká-

is 40-—50 ölnyi niaras Du- ban hasonló nevü fónál Co*

derhofii hegyláncz. A' ke- rientes fokon ,. nádczukor-

reskedése és kézmivei igen ban, pamutban , gaboná-

nevezetesek. Ezen Helytar- ban és déli gyümölcsben,

tóság , mellyhez Karélia ís gazdag. A* 'Portugallusok

ezámláltatik , Ю кегДекге ide kereskednek.

vagyon felosztva. Inisnyen , félsziget Ulster tart.

Ingleborough , 3987 láb. tenger Irelandnak ész.ré3zén,meíly

színefelett fekvö hegy,Lan- egy föld azorúlat által a*

ca Angol Grófságban. száraz földdel öszvekap-

Ingolstadr i ( Jngolstadium ) csoltatik.

48o 45y 54" E* Sz, 490 5' 30^' Inkassin-Iggina,Aranypartnak

K. H. vs felsö Duna ber. Ba- . belsôjében felsÖ Guiñeaban,

jor orsz. Schutter mellett, kevéssó iiméretes, miveí la*"

melly ennek kozepén által kosai a' partilakossokkai

folyik, és a' Dunánál. 745 eerjnmi tárealkodaeban nin*

wü*. ььх. III. &AfL. a
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esenek.

Inn , Oenus , fó , melly Lur-

gin hegyén , Aqua di Pila

név alatt ered , Rajnától

лет messze Graubünden

baut. Helvetziában 6 kis ta-

vakon р. o. Lac de Bagni ,

de Siglio , 's a' t. át mégyen ,

ész. fêlé folyik, felsö e's al-

. so Engadint által folyia ,

mintegy 12 mfdnyi folyása

után Martinsbrücke mel-

lett Tyrolis'ban lep , hon-

nét Bajor orsz.ban kiter,

Hall mellett hajókázható

lészen , és Passauna] a' Du-

nába ömlik. Vannak rajta

némelly arany mosások,

tole neveztetik az

Inn-kerület , Bajor orsz. a' mos-

tani Tyrolist , Reutte , es

Kitzbühelt kivévén , ezek-^

közül az elsô, Illeri , mási-'

ka pedïg Salzachi ker.hez

tartozandó, foglalja magá>-

ban, ezenkívül eddig való

Isar ker.böl Wertenfels ог-

«zágítélószéket, azSalzbur-

gi Ziller' vôlgyét, az Eisak

ker.tet , azon részeket ki

vévén , mellyek Olasz orsz.

gal, és Illyrikumi tart.kal

öszvekapcsoltattak. Ezen

kér.nek része hegyes , Inn

és Lech fónál fekszik ,tim-

sóban , ólomérczben, és ken

derben gazdag; az Austri-

ai Ca.hoz visszatért. Fo vsa

Innsbruck.

Innerberg , 1. Eisenerz.

lnnetkrein i 1. Karniolia.

Innerleithen , nagy falu ásvá-

nyos forrásal, gyapjúfabr.

Peebles Grófs.ban déli Skó-

tziában.

Inner Oettreich , belsö Austria

Stájer országotés Karinthi-

át foglalja magában a' Bé-

csi békeségig i8o,5-ben Kar-

niólia Herczs. Görcz Grófs.,

Monfelcone és Triesti kör-

nyék iehozzá tartozott. Tér-

tég nagysága 303 □ mfd

969590 I. kozonséges kor-

mányszéke Grützben va-

gyon. ч

Innerroden , 1. Appenzell.

Innerste, fó' Westfáliában Har-

zonered, lrane, Nette , Nei-

le, és Lamme fókat felvé-

szi és Ruthe mellett Lei

ne fóba szakad.

Innichen , Aguntum , helység

Puster - völgyben Tyrolis-

ban, mostani Inn ker. Ba

jor orsz. Dráva mellett 3

ásvanyos forrással.

Innishanon, helység Cork Ire-

ländi Grófságban Bandon

mellett vászon szovéssel.

Inniskellen , 1. Iniskilling.

Innsbruck , Inspruck , Oeni-

pons, (470 16' 18" É. Sz.

29Э 3' 30" K. H.) Inn ker.

nek fó vsa Bajor orsz. vala,

de most Austriához viesza

jött. Inn nevü kerülettel.

7—8000 láb. maga* durva

hegylánczok között , mel

lyek kôzônségesen még Má-

jusban is hóval bé vannak

takarva. Sillnak Innbe va

ló béfolyásánál , 574 h. 9300

1. nézést érdemel az Udva-

ri temploni , mellynek kö-

zepében szép érczbôl való

emlék jel áll, melly I. Ma

ximilian Császárt térdepel-

ve elöadja, melly négy ki-r

sebb képekkel , mellyek a*

virtusokat képezik körül

vagyon véve. Ezen , emlék

jelen, fehér márványba,ezen

Császárnak tettei felsége»

munkával kivannak metsz-

ve. Ezenkívül találtatnak e-

zen templomnak kôzép me-

netelében 28 érczbÓl való

képszobrok két sorban fel-

állítva, mellyek a' kö/.ön-

séges férjfiui magosságot

fellülhaladják , minda'két

nembéli Királyi és Hercze-

gi , kiváltképen Ausztriai

názból való ezemélyeket je-

lentik. A' boltog menetel



nek parkányán, meíly áz

éneklô kart templomnak

hajójától osztja , 23 kisebb

oszlopok 4Hanak. Az ezen

tempi, mellett fekvö , úgy

nevezett ezüst kápolnában

vannak : elsö Ferdinand Ö

Herczs.nek, és Philippine

Weiserinn Feleségének sír-

kövei. A' szép pléb. tempi,

a' drága fñ oltáron vagyon

azon ïievezetes kép Maria-

hilf, mellyet ö Herczegsé-

ge Leopold , még mint

Straszburgi és Passaui Püs-

pök , Dresdai Herczegi mes-

íerség mív kamaráiiból

Passauba, és annak fia ké-

eöbben ide által hozatdtt.

¿ Károly Lotharingiái Hér-

czeg' fiaihak képeivel , mel-

lyek természetes nagyság-

nak , ezüitböl vannak ké-

szítve, és azon, Josefö Her-

czegségének egész termete

nagysága arany képével,

mellyet Mária Therezia

Császárné 's Királyflé 1741-

ben szülése után ajápdeko-

zott , és más a* féle áldo-

zatokkal körül vagyon vé-

ve. A' kastélyban vagy a'

fejedelmi palotában több

nézésre méltó dolgok tartat-

юак fenn : úgy mint a' yi-

tézek szálája , rajzolt ké-

Eek szobája kincstár/konyv-

áz, fegyver tár, mesterség-

mívházzal. Azon szobából,

rriellyben elsö Ferèncz Csá-

ázár 1765-ben megholt, most

kápolna csináltatott. A'

többi jegyzést érdemlô rit-

ltaságok : az udvari ката-

га , melíyen egy függö fo-

lyosó vagyon , ezen fellül

vagyon egy kicsiny vasta-

gon megaranyozott fedél

jnelly közönsegesen arany

fedélnek neveztetik , mel

lyet 4 Fridrick He'rczeg é»

pítetett, kormányszek, ta-

nács és vsháza , énekes |á-

tékszín , a' nagy Iovaglo 09-

kola , fegyverház, kaszár-

nyák,fáczány és állatos-há-

zak , vadas kertteí. 's a' t*

Más intézetekhez tartozan-

dó *' fôtôrvényszék egy U-

niversitás, nemzeti oskola

mesterSeminariummal,mes-

terség mívoskolával , orvo-

sok oskolájával, gázdaság

társásággal , asszonyi ihté-

zettel. Vannak itt kesztyü ,

selyem matéria , pántlika t

karton, és üveg fabr. Al-

talmeno portékákkál vaíó

kereskedése jeles.

Innstadt, 1. Passau. .

Innthal , ha j dan i tart. Tyro«

lisban mellyen Inn vize ál-

talfolyik , Fünstermünztöl

Kufsteni Uradalomnak vé-,

géig , 25 mfd hosszú felsö

és alsó fertályra osztatott

fel,fában,íóban,érczben,vad

állatokban gazdag. Vannak

szép források , foglala ma-

gában 17 Urodaltfiakat , 37

klastr. 29 pléb. 60 kástélyt

mintegy 32 fal.

Inviertel, ennekelotte Austri-"

ának része Ens felett yaló'

tart. Duna t Inn , ès Salza

között.. Braunau , Schar

ding Ried , Mauerkirchen,

Wildshut és Freyburg hiva-

talokból állott, a' Béosibé-

keség által 1809-ben Baior

országhoz kapcsoltatött ,

most Salzachi ker.nek ré

sze. Gabonában és fában ,

gazdag. Térség nagysága 41

□ mfd 1,161000 1. legjele-

sebb mesterség mivei vas

munkákban takácsságban

posztó szôvésben papiros

készítésben és festésben al-

lanak.

Ino , tó Korsika szigetén Gra-

daccio hegylánczon , ebböl

ered Golö vize.

Inowlods , vs hajdani. Varsói

Herczs.ben Kálischi osat.

50 h. 1163 h. ,



Inowraclaw, Iungen-Leslau , vs

hajdani Varsói Hercz. Brom-

berg oszt. 344 h. 2640 1. kik

- között 800 zsidó> kereske-

dést ûz.

In*ara, (53o 4o' E. Sz. 62o

K. H.) vs Pensa Orosz Hely-

tart.ban hasonló nevü és

Istra fónál 386 h. 1.540 1. só»

és pálinka tárházzal , vas-

bányával, bórrel , ésfagyv

gyúval kereskedik.

lasara, vs Tarabow Orósz

Helyt.sban azon Linea mel-

lett, melly Chopertól Su-

ráig.mégyen.

Insoko , arany partok belse-

jében fökvö ismérellen tart.

felsö Guineában.

•I/uterbuig, (¿40 37' 40" É. Sz.

390 28' 27" K. H.} ker. va

napkel Prufsusprsz a/.Inster

Angereppba szakaddsánál ,

mellyek üszvefolyások utáa

Pergelnek neveztetnek,és ha-

íókázhatók , 443 h. 59,50 I.

*gy kastéllyal , hol a' nap-

keleti Prussus udvari itelö

•zéknek Littaui kamerális

tisztségnek lakóhelye va-

gyon > egy Deák iskolával,

serfozés.sel , hol Zinnober

nevezetti ser fözettetik. Ga-

bonával és len maggal ke

reskedik.

Insuhres , p. Gallia Togatá-

nakPaduson túl lakott nem-

zetsége Orobiuehoz délre ,

Majlandi Her.nek legna-

gyobbrászén elterjedtek , a*

Bojusokkal leghatalmasab-

bak voltak az innenso ré-

szén ; sok bajt szereztek a'

Rómaiaknak , míg egé^zen

meg nem hódittattak. Fö-

vsok volt Mediolanum, Laus

Pompei , a' t.

Interlacken , vs , Bern kant.

Helvetziában, Thuni ésBri-

enze tavak között. Lomb.

Vel. Kir. a' volt Agogna

oszt. 4.500 1.

Invade , helység Sardiniai Ge

nua Hercza. eros köazikbt-

ban asott kastélyal.

Inverary , Argyle proper ker.

nek fb rsa Argyl Grófs.ban

kozép Scotziában 58^ %' 55''

Sz. alatt. Loch-Fyne part-

ján kis vs csak 1 100 1. de

fekvésa raiatt, mellya'ten-

gerhez közel vagyon, igen

látogattatik. Vannak itt vas

bányák , és vászontaká-

csok ; de a' hal 's kivált-

képen a' héring fogás leg-

nagyobb foglalatosságok.

Ezen vs az Argyli Hercz.

nek lakóhelye, kinek kas-

télya díszes. Szomszédjában

igen jeles erdôsségek talál-

tatnak.

Inverbervie, (c,6° 44' E. Sz. 13Э

35' 4.5" K. H.) helys. Mea-

rus Grófs.ban kozép Scótzi-

ábán Bervie tender öbölnel,

ladikoknak alkalmatos rév-

partal. Courdán szomszéd

faluban laknak a'halászok;

ezen alkalmatos tengeroböl

mellett a* partoa emelke-

dik the Bervie-Brow hegye,

melly magos 's tengerbe ki

nyúló fokot képez.

Inveresk , í'alu Edinburg déli

Scótzia GrófságábanMussel-

bourgh szémszédjában ,

melly szép fekvése miatt

Scótzia Montpellierjének

neveztetik.

Inverkeithine , déli Scótziának

Fife Grófságában fekvö vs-

ka, hasonló nevü öbölnel ,

Forth fon alkalmatos rév-

parttal, hol a* hadi hajók

nagy habok alkalmival к i

azállanak. A' kereskedö ha

jók itt azokták próbáját ki-

állani ép egéségeknek. Á.'

lak. halászatból , köszen-

kereskedesböl , vasfintésbe-

li portékákból élnek.-

InvëriocAj, 1. Fort William.

Inverness , Grófság éjszak Scó-

tziában , északra Rosz Gróf

ság napkeleti Murray , és s
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"Nairn, del ré Perth, és Argy- rohanááa hliatf, gyönyö-

1».» napnyugotra pedig a' rü tájékban , ea 170 láb.

tenger határozza. Nagysá- magasságról esik. Fö va

ga 4304 angol mfd 76000 L rosa

A* íelfbldi erkölcsnek és internet* , (57o ,33' E. Sz. i3>

nyelvnek széke. Sok vizeés 38" K. H.) Nesz fónak bos-

a'legnagyobbScótziaí hegy»

lánezok miatta'föld, ceak

kevésé alkalmatos a' mive-

lésre. Szarvae marha , juh,

és kec*ke nyájak adják úgy-

szólván egyedül a' lakos-

»ak szegény eledelét. In«

vernesz több ker.revagyon

félosztva : legsivatagabbak

a'Badenoch, és Lochaber,

A* Hebridi ezigetek közül

is többen tartoznak ide.

Sok helyet legelök sin-

rsenek és ott halászatból »

és veszedelmee vadászat-

l>ól élnek a' lakosok. Né-

melly kerületek erdösseg-

ben és vadakban gazdagok,

mások szegények. Kôszén

által jaban hibazik. A' szán

ezában fekszik , melly itt;

egy tönak oblébe szakad ,

liooo 1. bátorságos révpar-

tal , mellyben egészlen a'

vsig nagy hajók jöhetnek.

Vagyon itt egy erös kas--

tély , mindenfeie tudomá-

nyokkal birö Akademia. E-

zen kívül vászon , czérna,

pamut, hajóküteiek és hör,,

iabr. is találtatnak itt. La-

zacz fogasa hasznos, înnéfe

Londonba börök , ólom ,

héring , lazacz, whisky é*

más a télé H vitettnek ,on-

nét pedig másféle portékáb

hozatnak. ,A'r Gáli nyelv.

nek itt a' fplakóhelye de-

egyszermint, ^ngolui is tisz-

tán beszéllenek.

tö fold, mellynek miveîése luvernçie , helység Bamf Gröf-

még igen csekély és rosz , ságban Scótziában Spay é%-

esak kevés gabonát ád. Ben- Avon fök öszve foly.áí.án

nevis a* legmagosabb he- feheritö miv'ekkel 's suio*

gye , 437P láb magasá- zö házakkal. '

gú. Számos tavai között, Irtxersdorf, Uradalmi kastély*

rnellyek köztt a' nagyob- és falu Au¡sztriában Ens. a-

bak a' Scótziai mesterséges latt való tart. Becetöl neta1

folyók készítését segítik , messze egy pléb. 136 h,,. '.

ïievezeteeek : a' L ' 1 ' "' '

ez 22 mfd hosszú

les , hallalbövelke

ze meg пега fagy. A' Loch- tödik.

Lochy 14 mfd hosszú 1—2 /pern t I. Ypern.

ezéles Fort Augustps es Fort /рЛо/еп , vs Würzburgi nagy

Villiam között. Loch-Oich Hercz. Maintöl nem mes»

4 mfd hvsszu, több erdös sze, 1940 1. Bor és gabona

szigetei vagynak Loch-Nesz termesztéssel.

és más tavakkal öszvekap- /pola , Ipoly , Eipl» fö Nyjtra

csoltatik , nagyobb réezee' Várm.nek ész. hegyeiböl

tavaknak Glenmore ésGIen- származik , Hont Várm.nek

 

berg völgyekben fekszik. E-

zen lapály tájékokban szá-

mos essök a" foldmívelését

hátráltattják. Fók között

nevezetes a' Loch-Nesz mel-

let t lév« Fy«rifó, hjcesviz-

egyrészén általfolyik, Esz,

tergomtól nem messze a

Dunába'végzódik vize; míg

hegyek között fol vik tiszta,

de mihelyest lapályságra

ju,tt zavaroe l^sz,



Ipoly Säg , I. Ság.

/poly Sidlka , 1. SZilka.

dps, Yps kis va Ausztriában ,

Ens alatt való tart. Bécsi

erdô felett való fertályban

Yps í'ónak a' Dunába való

s/.akadásán, jeles- olvasztó

tégely tabr. egy kath pléb.

és nagy gondviselö házzal.

115 n-

Ips , v. Yps, kis fó Austriában

Ens alatt való tárt. melly

a'Lunzi tóból Oetscherhegy

töveben ered Ips vska mel-

lett a' Dunába öntödik.

Ipsarii , kosziklás sziget Ar-

chipelagusban , Saki-Adas-

•iriak ész. napkeleti részén

l \fi mfd hosszú , fél annyi

széles , Görögök lakják. ltt

jó veres bor terem\

Ipsheim , mvs volt Bayreuthi

Herczs.ben, mostam Rezat

ker. Bajor orsz. Windihe-

imtól egy órányira , mel-

l'ette vagyon Hoheneck he-

gyen épült kaslély. Itt sok

gypszet ásnak.

IpsiXy mvs és nemes Urada-

lom Ausztriában Ens alatt

való tart. Bécsi erdö felett

való fertályban Ipsnek

partján , egy kath. pléb.

138 h.

Ipswich, Suffolk Angol Gróf-

s.nak fö vsa Orwel fó mel-

lett , hol széles oblével a'

tengerbe szakad egy rév-

partal, .500 Tonnât vivo ha-

|ók a* tengerár alkalmá-

val a' vsig eljöhetnek , igoo

h. 11300 1. szabad oskolával,

kôzônséges konyvházzal, i*

tempi.kal és több jeles épü^

letekkel. A' lak. gabona és

malát i kivivéséból, geszte-

nye kereskedesböl, Grön

land! halászatból , halzsír

égetésbôl , és hajó építés-

böl élnek.

Ipswich , vs Massachusetts

ész. Amerikának szabad

tart. Essex Grófs.ban ha-

sonlónevü fónál 606 h. 456»

1. czérna , csipke fabr. tö-

kehall iogással.

Irabalti 1. Ava,

Irak) Persiának kôzônséges

neve a' tulajdon tart. ban.

Irak-Adichemi, v. Irak Persan,

(az az : a' Perziai Irak) a*

régi Parthia, legnagyobb ,

és legjelesebb tart, nyugoti

Perr.siában , ész. tájékban ,

térméketlen hegységek ha-

sitják, déli és napkeleti ré-

szét nagy pusztaságok le-

pik, napkeleti vidékben ne-

vezetes a' 30 mfd hosszú »

10 mfd széles fehér sóval és

hóval bétakart Naubendani

puszta. Legtermékenyebb

vidékei északi és nyug. ró~

szében vannak. Anteb ésKa-

rasun vizein kivül csak kis

fók találtatnak. A' levegö

igen száraz , és egésséges ,

az ég Májustól Septemberig

mindég tiszta. Éj el har-

mat nem essik, a' c.sillagok

világosabban fénylenek ,

mintnálunk. Nyáron a' me-

legség éppen olly kevesé sú-

lyos, mint télen a' hideg.

Ezen kellemetes levegönek

nem csak a' lak.ra , hanem

még mesterséges mivekre

nézve is igen nagy a' befo-

lyása. Fö terrnései gabo

na, és drága gyümölcs Irak-

Adschemi tart. közvethetet-

lenül a' Király alatt áll ,

nincsen tehát itten Hely-

tartó , 40 vst síámlál mel-

lyeknek fö vsa a* régi Is

pahan.

Jrak-АгаЫ, v. Babeli, a' régi

Babylonia, török tartom.

Asiában Arábia és Persia

között , also Euphratesen, és

Tigrisen , mellyek , Korne,

mellett ösezejönnek, és igy

Schat-el. Arab név alatt a*

Perzsiai tengeröbölbe sz.a-

kadnak. Ezen tart. jobbára

lapály , a' tenger lele pedij
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oily alacsony, hogy töl tés-

sel kelletett a' viz eilen meg-

erösiteni. A' melegség ész.

ezelek által mér.sekeltetik ;

Samum szele itt nem ritka-

ság. A'télitt, mint más

eok török tart.okban kivált

képen lapályságokban min-

den fagy és hó nélkül va

gyon. Termései : naphta

vagy fold balzsam források,

i pamut, gabona, egyptomi

szilva, juhok, szarvas mar-

ha , tevék , lovak , oroszlá-

nyok , tigrisek, párducz tö

rök róka, medvék, rókák ,

sáskák , mellyek sokszor

nagy pusztitásokat tesznek

és halak. A' fö fók mellett

a' régi Arabs lakosok csor-

dájokkal ,^ mellyek juhak-

ból és tevékbol állnak ide

's tova járnak, tulajdonve-

zérektol igazgattatnak. A'

vsokban Arabsokon kivül

Törökök , Ürmények , és

Zsidók lakhak. Fö vsa Bag

dad.

Iram , Török Palánka Serbi-

ában a' Duna mellett Se-

mendriától з mfdnyire.

Iran, Irvan , 1. Eriwan.

Iraney , helys. Yonne francz.

oszit. 180 h. Itt jó Burgundi

bor terem.

Irawaddi , Irabatti, v. Ava,

Lukian , fó Birmani orsz.

hátulsó Indiábanmelly tor-

kolatjától nem messze La-

gukian v. Peguval többszor

eggyesülven a* déli tenger-

be ömlik.

Iraiwne , Içvine ( 5.5o 3,5' 35"

É. Sz.) kereskedö heíy Áir

Grófs.ban deli Skót/.iába ,

900 h. 4300 1. hasonló nevü

fónak torkolatján 41, hajó-

csináló helyel, timársággal,

és kôtô fab r. val.

Ibersdorf, 1. Ehrenfriedrichs

dorf.

IrAit, Irbitz, (57O 35/ É. Sz.

8o° 30' K. H.) ker. vs Perm

Orosz Helyt.ban , Kathari

nenburg tart.ban Asiában ,

Nizza fónak az Irbit vizébe

való béfolyásanál 500 h.

3000 1. azon eszt.nként tar-

tatni szokott vásár miatt

nevezete« , melly egész Fe-

bruáriusba tart. Oroszok ,

Tatárok , Kalmukok , Bu-

chárok,Ürmények, Perzsák, '

és Görögök látogatják. E/.en

vásárra 26,5 sátorok v. bo!tok

készen állanak , és a' város

földje is tsle vagyon sáto-

rokkal. Itt Europai , és A-

siai portékik elcseréltetnek,

ezen elcserélés 1 ipi mill.ru-

belra becsültetik. Irbit fo-

lyón vas hámor vagyon,

melly esztendö által több

mint 100000 Pud vasat ád.

Irdning , 60 házból álló mvs

felsö Stajer orsz. Judenburgi

ker. Donnerpataknak Ensbe

. való béfolyásanál egy Plé-

bániával tartományi orvosi

hivatallal , dohány lerako-

dó hellyel; ezen mvároson

kivül Altirdning falu fek-

szik.

Irtbyy , helység Cumberland

Angol tart. Eine folyónál,

hol ez az Irlandi tenger-

be öntödik.

Iregh , magyar mezövs Tólna

Várm. fekszik lapályeágban

a'Simontornyi járásban egy

kastéllyal F. U. Wiczay Gróf

számlál 1 130 kath. és 880 ref.

és egynehány görög, evang.

es zsidó lak. Vagyon itt egy

kath. és refor. tempi, szép

gabona tárház jeles erdös-

tég és kies szolok.

Ireçh, Üregh, ( 45o 6' 4?" É.

Sz. 37o 33' ti" K. H.) IHyrus

mvs Slavoniában , Szeremj

Várm.ben mély völgyben

IUoki urod.hoz tartozik; tu-

lajdon ó hitü Pléb.val, viz-

leárkolással , 14 örlo mal-

mokkal, íoooh. 4З10 1.—Ba-

silita klastrom van hozzá
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liözel Hoppovo belyen п/î val egy orsz.baés egyKirs.

órányira. ba égyesiilt. 4 io tart.ok

trtgna , hie folyó Kastiliá- Leinster, Ulster, Connaught

ban melly az Ebro vizébe es Munster, 31 Grófs.okra ■

öntödik. . vagynak osztva. Fö városa

freifind, Irland , Hibernia, az Dublin«

Anglusoknál Erin (si°—,5,5o Ireland, Irland, Bermudi szi-

30' E. Sz. ) sziget ¿s Kire. , geteknek eggyike Ameriká-

siagy Britanniától Irland! ban mar del Nordban, hol

tenger ée St, György kaná- az Anglusok némelly szalit-

lis Altai oiztódik. Nagysága ványokat tartanak.

1514 Q mfd. 5,000000!. né- Irelandt-Eye , szigetke Howth

ftesebb tehát minden eddig fél szigetnél Irlandiai Dub-

ismérôs tart.oknál. Földe lin Grófs.ban keleti részé-

¿Italjába véve, lapály, csak ben levo magas koeziklája,

északi, és déü részében kö- melly the Stags ne vet vieel

zëpszerù hegyek találtat- a* tengeri hajósoknak vesze-

ïiak. Levegbje mérsjéklettj delmes.

partjainAl nedves. Folyoji Irlandi-Tenger , nagy tenger-

'jobbára kiceinyek: legna- zug vagy is csatorna , az

gyobb a' Shannon vize, ezt Atlanticumi tengerben, An-

ïôvetiï Barrow, Boyne , gol éi Irlandia Partjai ko-

JL,iffe , Bann , Suir , es a' t. zött.

Tavai ezámosak és Lough Irgina , fó Katharinenburg O-

hevet viselnek , legnagyob- rosz Helyt.ban , melly to-

bak: Lough Neagh, és Lough bekkel Tschusowaja vizébe

Erne, legszebb a' KiHarney, evvel pedig Kámába Ön-

Az erdök zsombékoknak és tpdik. Itt vagyon egy vas-

ynocsároknak adnak helyet , bánya , 300 h. 750 mester

liol ezek nincsenek földe emberrel, Sooparasztal esz-

igen termékeny ; tengerob- tend.ként több mint 100000

leibol a' Dundalbay,Lough- Pud vasat ád.

Foyle , Donnegalbay , Gal- Iris, fó Pontusban eredett ,

loway , Bantry , London- sok vizekkel oregbedeti ,

derry , Carlingfort neveze- végre Amasia mellett elfo-

tesek. Termése ; ólom, vas, lyása után kozép tengerbe

Isó kfiszén , turfa, fâ, gabo- szakadó viz.

ha, krumpli , kender , len , 'Irina , 1. Bise,

fczarvasmarha, juhak, disz- Irkutsk, QroszHelyt Asiában,

ínók, méhek, halak , kivált- a' napkel. Sziberiának ( 1 1 2 0

bépen lazacz. A' lak. között — 210o К. H. 49—74й K.Sz.)

még sokan Altiri , vagy is részeit foglalja magába

GaMi nyelvet beszéllenek száraz földenek 126460 Q

valamint a' hegybéli Skótu- mfd. szigeteinek pedig 600

рок; három negyed, része a' p mfd, a' nagysága, vannak

lak.nak, kath.kik Érsekek- itt több hegylánczok p. ó.

kel és Püspökekkel birnak a* Jablonnoy hegy, 's a' t.

de illy nagy cultura mellett erdök, és mocsárok. A' fo-

még is sorsok Vallásokmi- lyók között nevezetesek :

«tt felettebb könyörületes, Kolyma, y. Kowyna , In-

Többi lak.nak feie Skótusi digirka , Jana, Lena, An-

Dissenterek. igoi-tol fog- para, Anadyr, Amur, ésa'

va JrlandianagyBritanniá- t. Legnagyobb tó a' Buikál
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tAva. Lévegftje jobbjára hi- eidaerok ) Ononoagaerek ,

âeg , és csak déli vidékei- Kajugaerek , Senekaerek ,

ben mérséklett. Számlál Tuskaroriak , és Sissisogae-

451930 1. kik Tungúzok, Bu- rok. 1700-tól f'ogva igen el-

ratok, Jakutok , Jukagirok, csekélyesedettek , mert ak-

Korjäkok f Tschuktcsok , kor ,54,550 most csak 1500e

Kamt»chadálok , Kurilok, hadakozókat jzámlálnak.

's m. efélek. Fo vea , Fô helyek Anondago.

Irkutsk, .( 51° 1,8' 15" E. Sz. Iron, Irum , Yrum , Guipus-

124° 1.3' 3«"K.H.) Sz. Péter • coában elso vska , midona»

várától 900mfduyire Irkut ember Franc», orsz.ból Spa-

fónak Angaria vizével való nyol orsz. mégyen. S. Jean

eggyesülésén fekszik, kel- de Luztól smfdnyire,

lemetes táiékban 2500 h. Ironistan, 1. Osseten.

¿68 boltokkal, за tempi, e Iroquiot , 1. Sz. Lörincz folyó.

ílasl. 11490 1. széke az orsz. Irritz, mvs Morva orsz. Znay-

kormányának, görög Püs- mi ker. 79 h. 369 kereszt.

pöknek kis >papok Seminar go zsidó lak. egy Pléb.val,

riumának az egész Orosz és egy kastéllyal , és zsidó Si*

Chinai keroskedésnek fö le- nagdgával.

telepedft helye ésazértegész ¡rtisrh , hallal bovelkedft fó ,

Siberiában legjbbbaii virág Kalmukok orsz.ban Soongá-

zik. Itt talaltatík : a* Japa- rok tart. ered , 40 mfd hos-

ni nyelv, ek egy hajókázást szú 10 mfd széles Saisan

tanitó iskolá , fo nemzeti (46o 30' É. Sz. 103o K. VL.)

iskola , tobb kissebb mel- tóba való béfolyása elött

Jék oskolákkal , konyvtár- felsö kifolyása után pedig

ral , természeti ritkaeágok alsó Irtiechnek neveztetik.

gyüjteményével , ezen kivül Aman, Ischim , Tobol , és

van himlo béoltó haza , és Konda folyókat. veszi oblé-

posztó fabrikája. A' vstol be Tobolsk tart.ban a' felsÓ

лет messze Angara mellett Omsk vizébe öntödikholott,

jó sóforrások , vannak egy 170 61 a' szélessége , Ezen

tlveg banyával; az alacsori fónak hosszáha vagyon

lapályban Baikál tavától Ischim Orosz, hatar-és vár

egy mfdnyire Tschatschi- lineának keleti folytatága.

Tenski nevet viselö tavak Iruela , ve , Jaén Spanyol tart.

vannak, ezeknek vizei sok «00 1. ,

heserü sót nyujtanak. Mely- /run , 1. Tron.

bôl tieztitó-eó készittetik. Irvan , 1. Eriwan.-

Irnis , Giornico , igen jeles , Irvine ,) , T •- •
népes , életes helysé* Tes- Irvún , S ь lraWin*¡

sini kant. Helvetziában 2 Isacti, Sachscha kereskedô vs ,

Pléb.templ.mal fegyverház- és kastély Fulgáriában hol

zal, éstôbbszép épületekkeL a' Duna több agokra oszlik,

Irokesek , vagy a' 6 Cmáské- Uafiord , 1787-be épülni kez-

pen 5) nemzet,. tulajdon- dödött kereskedö vs Island

bépen 7 szabad , kozônsége» Dámie «zigeten.

e^y fö hatalmasság alatt Itala , falu Dalnrne Sveku«

lévô népség ész. Ameriká» tart ban azon Paita miatt

ban , Oniorie tónak déli és nevezetes, mellybe elso Gu-

napkeleti partjain. Nevek : stáw csépelt , midón a* Dá-

Mohatvkok, Onojutek(On- nusok elfitt bójdosot, hol



. Ш-dik Gustáw Király , ,e-

zen dolognak örök eniléke-

zetére porfir köböl eggyü-

gyü de szép èmlék oszlopot

emeltetett , 1786 eszt.ben.

italamok , Java , szigetnek la-

. kosai , kertmivelésból, ha-

iászatból , portékák elhor-

dásából, gyümölcs, virág,

Betel- és Areka dió kereske-

désbftl élnek , és jeles kin-

csekel birnak.

Isara , most Oese Francz. orsz.

ban.

Isaroi, leer vizénél lakott nem-

zetség fö vsok volt Isirisca.

Isar , Iser , Isarus , Isargus ,

jeles fó Bajor orsz. ered a*

volt Inn keríil. Schärnitz-

töl nem messze München és

Landshut között folyik ,

Landaufeie , Deckendorf

helységen alól a'Dunába ön-

tödik. Aranyport hord ma-

gával , Loisachot , Ammert,

és Mosachot magábaveszi.

13000 láb. hosszú mestersé-

ges fó által a' veszélyesha-

íókázás az Arameri tón el-

Kerültetik, és az út 271000

lábbal megrövidittetik. E-

zen folyón szálhajókon több

portékák a' Dunára vitet-

nek, ' sinnet továbbAustriá-

ba és Magyar orsz.ba. Ezen

fótól nevèztetik az

Isar kerülete , Bajor orsz. ez

most az elöbbi Isar kerü-

letet, Wertenfels orsz. itéló-

széknek kivételével , melly

az Inn kerülethez csapatott,

a' Lech kerületnek Schro-

benhausen Aichach, Fried

berg és Landsberg vidékeit,

a" Salzach ker.bfil pedig

Vilsbiburg Mühldorf, Vas-

eerburg és Rosenhaim orsz-

itélós/ékeket foglalja magá-

ban. Fö vsa München.

isaschar , Israël egyik nemzet-

sége , lakozott keletre Jor-

dánnál ( Jos. 19, 2a) délre

Ephraim, ny.ra Ascher és

Manasse (Jos. ij, 10.) ész.

ra Zabulón fólde között (Jos.

19, 20} Israël határán.

Isauria, egykortart. к. Asiáb.

és Cilicia Trachaea része ,

most a' Karamáni Basaság-

. hoz tartozik két részre osí-

lott: ó és ujra, Taurus he-

gyenél.

\sbice , vs Poseni N. Hercz*.

melly Burkus orsz. hoz tar-

tozandó 430 1.

Isea , mve Brabantziában egy.

Belgyiom kirs.ban Justus

Lipsius születéshelye.

\scha , vs Bulgariában hason-

ló nevü fónak a' Dunábi

való béfolyásánál.

Ischel , Ischl, fó Austriáhan

Ens felett való tart. a' Hall-

stádti tóval kapcsolodik

oszve.

/schal,' Ischl, mvs Austriában

Ens felett való tart. Traun

fertályban , Traun forrásá-

nál , Hallstadti tó kornyé-

kiben egy Pléb.val , sóbá-

nyával, kereskedô 's határ

vámházzal, 3800 I.

Ischia , Aenaria , igen neve-

zetes , és jegyzést érdemlô

sziget Terra di Lavoro. Na-

poly tart.nak partján. Pro-

cida szigettól egy mfdnyire

kornyéke 10 olasz mfd. 22310

1. Általjában hegyes és kft-

sziklás , San Nicola leg ma-

gasabb hegy , tüzokádó

vólt és 1302 eszt. utolszor

dühösködött. Vasban déli

gyümölcsben,borban halak-

ban meleg, és hidegferdök-

ben kiváltképen pedig a"

fold alatt lévft tüz által lett

természeti testekben gaz-

dag. Kis fñ vsa

ischia, 3130 1. áll, egyhegyen

a'szigetnek északi reszén egy

á' tengerben magánosan

álló Láva kosziklán épite-

tett , 's kaetélyjával egy hid

által vagyon öszve kapc&ol-

va. Széke egy Piispöknek ,

szép fó tempi. 3 pléb. tempi,

nevezetesek.
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\schiginsk, Irkutsk OroszHely- Yscodar , t. Escodar,

tart.nak kerület je Asiában Ise/iord , nagy tengeröböl ,

бо—68° Е- Sz. 169— 18»° K: melly a'Caltegátból Seeland

H.) ter j«d Kowyma fótól ke- Dánus szigetbe nyúlik.

letfelé. A' durva levegö min- Iseghem , vs hajdani Flandri-

den mezei , és kerti mive- ában egy. Belgyiom orsz.

lest hátráltat. A'kevéslak. 6850 1.

vadás/.atból élnek., Fo helye Isenburg-Hirstein , Herczs. a*

hehiginsk , (62o 30' E. Sz. »73"

K. H. lechiga íónak a' Pen-

íini tengeröbölbe való bé-

folyásától nem messze, pa-

\ánk keszitéssek és ágyúk

áltaJ erösittetik , 500 1. Itt

Korjákok és Tschuktschok

dohányt, és vas portékákat

nyargalocz állatok böreirt,

czobolyért, kozonségés roz-

már fogakért, és Amerikai

bundaborekért cserélnekfel.

hchirn t Tobolsk Orosz Helyt.

nak kerületje Asiában I-

schim fónak mind a' két

részéri, és énnek egészlrtisch

folyóba való szakadásáig

Rajna mellett , felsö Isen

burg Grófságnak részébol

áll, nagysága 6 \Ji □ mfd

22000 lak. Jövedelme 150000

for. 291 embereket állított

a' katonasághoz. Ezen tart,

ban jeles kaszállók vannâk,

sok erdök, meglehetös szö-

lök és hallal bövelkedö vi-

zek. A' Herczeg Birstein fa-

luban lakik. Ezen Fejede-

lemnek fft hatalma alatt

három követkozendo Gró-

fôk birtokai állanak :

Isenburg- Büdingen, 2 □ mfdön

10000 lak. 40000 for. jövede-

lemmel.

terfed éázaki része fában jó Isenburg - fVüchtersbach , 1 2/3

legellökben gazdag, a' déli П mfdön 6000 lak. 36000 for.

pedig Iechimi Pusztaeág ; jövedelemmel. "

név alatt jeles marha le- ' Isenburg-Meerholt , г 2/3 □mf

dön .5000 lak. 35000 for. jö

vedelemmel.

Iseo , il Lago d' Iseo , hallal

gellö hely.Sós Tavai számo-

sak. A' lak. Oroszok, Tatá-

rok, és Kozákok. Ezen ke-

rûletben vagyon az Ischimi

vagy új Sziberiai határ li

nea, 26 sáncz , és faerôssé-

gekböl a' Kirgiszek béro-

hanása eilen , Tobol fótól

(,55o E. Sz.) egyenes erány- melly annak déli végén fek

ban Ischim vizén keresztöl szik. Ezen által folyik Oglio.

Omsk erôsségig terjed hos- Iser , Gizera, fo folyó Bunz-

bövelkedö tó Brescia , es

Bergamo kö/.ött Lomb. Ve-

lenczei Kirs.ban , hossza 3

mfd, 5/4 mfd a' szélessége.

Iseo helységtfil vette nevét,

iza 72 mfdnyi és Ui fó által

az Orenburgi lineával öszve

vagyon kapcsolva. Fö-fegy-

veri hely Petropawlowska-

ja Krepost. Ischim fó mel

lett , egy külsö vsal , melly

200 h. áll. Csere kereske-

désta'Kirgizekkel üz.Szom-

szédjában Kamyschlowa

Kláris tava vagyon. Ezen

ker.nek fö helye

Ischim , hasonló nevü folyón

1000 1,

Ischora , l. Ingermannland.

laui ker. Cseh orsz. az ma

gas hegységben, mellyWoh-

li Kammnak neveztetik, e-

red, Siléziát Cseh orsz.tól

választja , Alt-Bunzlau fe

iet.t Elbe fóba ömlik. Több

halaknak külombféte ne-

meiben gazdag; arany ho-

mokot, karniolt, ónixet,

sardonixet hord magával.

é» zafir, kálczedon , topáz,

krystal , krysolith , hya-

czinth , és külömbnemü

akhát-koveket , mellyek ré
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■zint darabosan i részlntsi- kötök , keszkenök , és gyap-

mitva vitetrçek Ici külsö or* ]á portékák is szolgaltat-

szágokra. nak. A' fel»ö váróstemplom'

Jsor , 1. Isar. - orgonájának nines mássáaz

Itere, Isara , fó Francz. orsz, egész Grófs.ban. Közel id«¡

ban, A' Savoji Alpeseken . Grüneben vagyon a' hire*

•ered , Iseran hegy alatt,,a' sárga réz fabr.

Piemonti széleken , Montr iternia ,, Sergina , vs Nápoly

.Cenistol ész.ra; Barreaux, Királyság' tulsó Herczegsé-

«s Montmeillan várak kö- geben 4940 lak. 's 1 püspök-

cofct Dauphinébe Iép , es séggel, csekély posztófabr.

*zen tart.nak ama részén , 's egy papirosmalommal.

Altalfolyik , melly e' fólyó- A'lak. föld, *s szôlômive-

tol Isère oszt.nak nevezte- lésben foglalatoskodnak.

tik ; által folyik Grenob- Isettk , vs egy hasonnevü fó

len ii, melly alatt Drac f<5- mellett , Orosz Orenburg!

val lett eggyesülése által Helyt.

hajózhatóvá lesz ; utóbb S. Isgaur , regenten Dioscurias-,

Marcellint, Romanst mos- Kaukaziában Mingrelia Ge-

lía » és 45 Francz. mfd fo- orgiai tart.nak fövsa a* fe-

îyasa után Valencén felliil kete tenger mellett, egyal-

1(Drome oszt.) Rhone fóba kalmatos kikötövel , a' kal-

szakad. Az e fótól nevezte- márhajókra nézve. A' Min-

tett. gréliai nagy vásár nevétvi-

•Jsere , oszt^magában foglalja seli , ámbár csak szegény

az çlôbb részint. f'elsö , ré- kanyhókból áll is. A' hi-

. «ziqt alsó-Dauphinéhez tar- res vásárlás , mellyre kü-

tozott Graisivaudan tart. lönös Sklávok vitetnek, a'

'és Viennoist , 10.3 □ mfd a* ..'. közellevö erdöben vagyon,

fcertilete, 47600 1. töbnyire és a' kalmárboltok ószve-

hegyes , ásványokkal bö- füzött lombokból állanak.

velkedik , és vadállatokkal. Isigny , vs a' hajdani Bessie

-, 4 ker.re osztatik : Grenoble, tart.ban , alsó-Normandiá-

S.. Marcellin , La Tour du ban, a' mostani Calvados

¡Pin, é$ Vienne ker.re, és oszt. Francz. orsz.ban , hoi

558 kbzséget , .'s 44 kanto- Vire fó a' tengerbe Ömlik ,

nokat foglal magában. melly itt egy kikotôt for-

jserlohn , (510 33' É. Sz. mál. 300 h. 20.50 1. Vajjal,

2.5° ío' 27" К. H.)jóléptilt czitronnal , zóld borsóval ,

fabr. és kereskedö vs Baa- babbal , viass/.al , mézzel,

ren fó mellett, a? hajdani ágyítollal's más efélével ke-

Mark Grófs.ban , 's a' ké- reskedik. Közel hozzá van

pobbi Ruhr. oszt.Bergi nagy egy nagy sóbánya.

Kerczs.heztartozott , 737h. Isis, Cholcisban Acinásistól

4400 1. Luther', vallása itt az 90 studiumnyira fó víz.

uralkodó, vagyon még is Isis , fó , melly Berkshire

»' ref.soknak , és kath.faak. Angl, tart.t keresztül foly-

szabad vallási gyakorlások. ja, és minekelötte elhagy-

fabr. töbnyire vas, sárga- ná , Thames, vagy Them-

réz és drót munkákból ál- se nevet vesz fel. '

Janak , mellyekbôl készí- bum, (49o 12" 3o" E. Sz. 54»

tetnek kovácsmÜvek , var- ¿4' K. H.) bástyával , ésár-

íótfik , fontrúdak, «elyem- kokkal kerített vs 1687-ben
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«pult Orosz Charkow Helyt.

ész. Donez mellett , 718 h.

4 tempi. 4250 1. kiíííoldmi-

velésbôl élneJt.

Isjaslow , vs Orosz Wolynsk

Helyt. Herczs. nevezettel^

Horyn fó mellett , 5060 1.

hkodart , 1. Skutari.

Isla de Fuego , 1. Feuerinsel , és

Fuego.

Isla dt Leon , Leon sziget , vs

Spany, Sevilla Királys,ban,

Leon szigetén , mellyet

Pont de Snazo híd által a'

szárazzal öszvekapcsoltatott

félsziget egy tengerkar ál

tal formál , mellynek hos-

sza 3 1/2 órányi , 's a' hol

legmagasb a' víz , 24 láb-

nyi mélyeege, és nagy ha-

jókat hordoz. Cadixxal egy

3 Aogí, mfd hosszú , és 60

íábnyira a' tengeren fellül

fekvö kötöltes által eggye-

sült , mellynek végén van

a' felsánczolt Bastion Tor

re Gorda, 63o 27' 4S" É. Sz.

és li° 27' 53" K. H. alatt

• fekszik , 40000 1. egy tengé-

ri Kadettjskolávaí , a csa-

Д tornájú toval, mellynek eg-

■í*- gyiké la Caracha felé , má-

T silta a' tengerre vezet; egy

tarkavászon fabr.

, hla de los Negros , 1. Buggias.

Itlam , a* Mahumed' vallásbe-

li tanítás.

hlamabad,Chíttagong, Dschit-

tigong, (22a 20' É. Sz. 91»

49' 4У K. H.) vs Bengalá-

ban , egy kikötövel , és ha-

jömüheliyel.

island, a' régieknéí Thüle,

• Daniai sziget f északi sarV

ieriilete mellett 63° 30' és

66° 42' É, Sz. 35-3O 48х és 10

Щ 45' K. H. fcözött. Formája

tôjtéletlen h4romszegIet í

magas , hegyes , es sziklás,

»' té>sége 144.5 Q mfd de

«ah 202 П mfdön mintegy

47000 lélek lakik. A* he-

gy»fcnek legmagasbb tete-

)i örök hdval , «s Jégget

vannak fedve p. o. Snetíñ-

älde-Jökul, mellynek ma-

gassága 6800 láb , es Oere-

fe-JökuI. A' hegyek közötfc

sok tüzokádó is találtatik;

10 közzülök ég, éa füstöiöff

sok már ki is égett , azel-*

»ök között van : Hekla,

Krabla, Rafntinnufiall , Le-

irhnukur. A' fók töbnyire

északi részén vannak , ta-

lálni több tavakra is, és

, mindenkor meleg források-

ra , p. o. illyen* a' Geyser.

Savanyú vízkútakban sinca

fogyatkozás , mellyek itfc

serforrásoknak : neve/.tet-

nek. Sok fók kñWváltozta-

tók , mások niészlejérsé-

güek , mások ismét ero»

kénkoszagot ereszfenek. Az

ég erfts , éshideg, gyakrau

már Septemberben kezdö-

dik a* tél, és egész Pünkös-

dig tart ; a' madarak sere-

gesen elfagynak, 's a' vadalt

az emberek' hajlekaikban

keresik menedékeket. A' ta-

vasz, és ösz itt isméretle-

nek. A' szigetnek északi ré-'

szén a' leghosezabb napok*

alkalmával a' nap le nerri

nyugszik , 's mikor ezek

legrövidebbek akkor fel

serri jó, hanemaz és/.aknak

legszélsobrétfzéií à' lèghos-

szabb nap egész hétifftart,

's télben annyi ideig tart a*

leghoszabb éj; a'szelek gyak-

ran olly nagyok , hogy e->

gyenesen senki nem járhat,

's néha magokkal a' tuzo-"

kádó hegyrftl jövft füstböl

álló vékoñy felhöt ragad-

nak, melly a' földeknek,

's emberek* mejfének ár-

talmas. A' vilUmok , mel

lyek a' tüzpkádó hegyek-

bßl származnak , gyakrak.

Az ész. világosságok között

nevezetes a' hóvilágosság ,

ea a' hóhóltámad, meilyeii.



*' szél felvesz , 's ekkor a'

hó repülötüznek látszatik.

Gyakran mutatják mago-

kat tüzes golóbisok is, és

sokszor 2—9 napmássa. A'

. sziget' termései : kénkó,

só, turfa , abrakzöldseg ,

Islandiai moh, bogyó,szar-

vas marha (kôzép nagysá
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g

le

fontos , 1 Rtallérra tétetik.

A' lak. Luther' , 'e Calvin'

vallását követik. és 1 püs-

pokjök vagyon. Island a'

világ' 4 részéhez képest 4

részre osztatik, u. m. déli-

hyugoti , északi , és keleti

Islandra. A' fö vs Reike-

wüg.

szárnyas állatok, sas , dors

gadócz , lazaez , pisztráng ,

héring, tengerikutya, czet-

ú többnyires/.arv nélkül) Island great-and Little , 1 szige-

kutya , maeska , vad- tek , az elsö Barrow torko-

latja elôtt , a' másik Suir

fólyóján,Watterford Islandi

Grófságban.

hal, 'st. eá". a' fában nagy Isle í , Insula ve az elôbbi

fogyatkozás van. A' gabo- Venaissin Grófságban , a

na nem nöhet a' hideg mi- mostani Francz. Vaucluse

att, ellenben a' kerti nové- oszt. Sorgue fónak eggyik

sekszépek ;. a' gyümölcspe- jtzigetén , ,516o 1. kik köz-

500 zsidók ; materia,dig nem érhet meg. Gyak

ran rosszak Islandban az

esztendök. 1783—1785 éhség

által többen elvesztek 93.36-

nál;tehátaz egésznépségnek

1/5.28000 ló,il46i darabszar-

zül 500 zsidók

gyapjú , és bör fabr. A'kö-

rülfekvö vidék felette ter-

mékeny , és kellemetes ,

mellette fekszik ama' hires

forrás Vaucluse.

vas marha, és 194008 júh- Isle Г , vs az el&bbi felsó Lan-

A' foldmívelés alább hágy

í8oi-ben csak 4751 paraszt

épület állott fen. A' lako-

•ok a' régi északi , és a'

Skandinávi nyelven beszéll-

nek ; többnyire eggyes ud-

> varocskákban laknak , és

' marhatartást halászatot ,

madarászást äznek. Közön-

séges eledelek kenyér, melly

nagyon draga, tójás , hal,

téj , 's néha hús. A' keres-

kedés : hallal ¿ sózott hús-

sàl, faggyúval, borrel , toí-

lal , dunrialúddal , tiszta

kénesóveí , készületlen , és

készített gyapjúval üzetik,

melly esztendónként behoz

200000 Rtallért. Béhorda-

tik a' szigetbe; liszt , ar

pa, bor, ser , materia , vá-

szon r jó , érez , papiros ,

szappan , 's t. ef. melly feí-

megy 150000 Rtallérra. Egy

lónak az ára i5ohal,vagy

LRtl. 11 siling ; mert 48

ti, mellyeknek eggyike t

guedoc Grófságban ; s a'

mostani Fr. Tarn oszt. Tarn

mellett; 3711 h. és 5400 1.

Isle Bouchard , vs az elôbbi

Touraine tart.ban , 's a'

mostani Fr. Indre , '5 Loi

re oszt. egy szigeten 336 h.

2160 1. 's egy várral.

Isl« de Bonaparte , revqlutîo

elfttt i Bourbon ; ettöl fog-

va egész 1809-dikig Reuni-

onnak neveztetett. (21o 24'

D. Sz. 74e К. H.) egy a' Mas-

kareni szigetek közzül az

Indiai tengeren a' Francz;

hoz tartozik , térsége 100

□ mfd 8000 fehér, és Creo-

lok , és 48000 Sklávok, kik-

kel azonban itt elég embe-

rül bánnak. Ezen sziget két-

sé? kívül a' földi tüz által

száfmazott, még most is

van dél és kelet között egy

tüzokádó , melly gyakran

felette zúg , és korüle 6 mfd

térség puszta, 's ki egett.

Több hegyek vannak ¿en



- 3i -

ne, a' legmagasbb : les tro- Isle of Purbeck , tart. Dorsets-

is Salasses 4600 láb magas- hireben Angliában ; tulaj-

ságú i a' partok nagyon donképp félsziget ; 10 Angl,

meredekek , és tüzkövesek; mid hesszú, 6 széles ; népe-

a' hullámok magasan fei- sebb mint annak egyébbré-

csapkodnak, 's veszedelme- sze. Itt márványhoz hason-

sek ; a' habok olly isszo- ló ko találtatik , és legjobb

nyúsággal csapkodják a' pipa-föld.

partott , hogy tajtékzanak Itle Rojal, 1. Cap Breton,

bele , 's a' hóhoz hasonlit- Islet Beaupré, \.¡ Loyality-Is-

nak. Kikötft egy sines , és lands.

а* ч torok, mellyek kikötö Isles a", Entrecasteaux, Loui-

helyett szolgálnak , nem siadi rajzsereg (i48° 2' 30"

mindenkor bátoreágosok a' r-1400 K. H.)

izélvész eilen. A' szigetet Islet Françaises , új Britannia

tobb hegyforrások öntözik, mellett, mellyek közzül a'

ezek köztt Iegnagyobb a' d* nevezetesbb Islemerite(i46»

Abord , melly a' szigetnek 44' 4" K. H. 40 54' D. Sz.)

keleti legszebb részét öntö- Islay , 1. 11a.

zi. Vannak tavai'is , p. o. Islington, falu- London mel-

Grand-%tang, de hala nines. lett,gyakran megkeresett

Az éghajlatja kellemetes, ásványforrásokkal.

lágy és mérsékelt, a' leve- Islip , helység Angl. Oxford

gö mindég tiszta , világos, Grófs.ban , az Oxfordi csa-

és egésséges. Az Uralkodó torna mellett , a' valió E->

szél a' dél, 's kelet közi , duárd Királynak születése'

de melly Januarius , és Má- helye.

jus- liolnapokban veszedel- Ismail, Smail , Moldvai nyel-

mes szélvéeszé változik el. ven Smil (45o 11' E. Sz. 46°

Terrnékei: hires kávé (esz- до' К. H.} erfts Török vs

tendônként 6 mill, font) Bessarabiában , Dünának

rizskása , buza , arpa, jó északi karja mellett, melly

dohány, pamutízegfübors, Kili - Bagari nevet visel.

(esztendftnként 60000 má- 10000 lak. bör fabr. és ke-

zsa) Aloe , ebenfa , gyü- reskedésseL

möles, pálmá, Indigo, fe- Itmenos , fó Boeotiában, The-

jér bors, építófa, gyanta, bae mellett elfolyván Hy-

disznó , vadkecske, ló, szar- lika tóba ömlött.

vasmarha , juh , tekenyos- Isis, fó most Ips.

béka, galamb, hal Ambra, Ismid , Isnikmid , regenten

kláris , tengeri csiga , 's t. Nicomedia (40o 41' E. Sz.

ef. A* sziget 9 Ecclesiára , 47° 12' K. H.) nagy és né-

vagy Quartierre van fel- pes tengeri , 's kereskedö vs

osztva. A' fö vs S. Dénis. Anadoliban, a' márvány-

Isle de Bnuin, vs Fr. Vendée tengernek eggyik oble mel-

oszt. íooo I. lett , 30000 1. Török Basá-

hle de France , 1. Ile de France. nak, Görög , és Ormény

hiede S.Ange, I. Aguignan. Püspöknek lakja. Két hal-

Ulc de Jeu , 1. Dieu. mon fekszik , mellyek , va-

Ule Dodon , vs Pr. Garonne lamint többnyire a' házak

oezt. Save fó mellett. Fr. is kertekkel, fákkal, és sz5-'

Gere oszt. 1100 1. 1ft vesszftkkel vannak keri«*

Me Jourdain , vs Save fó vize tetve. Egy kikfttftvel ^ ha-

melbtt Fr. Gere oMt.,5330 к jócsiuáló mühellyel, «s ha-
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lé , mind еж a' kereskedés-

0 sfeK Ag£?Ш1A Pi Or

lyemmel pamuttal, kes/-

-О

ту/ К. Н.) у*

Anodoliában egy gazdagha'

lus tó mellett , 300 h. 3000

1. két Égyhází gyiilekezt-t

àlfaiinevÇeates, az elsö gil

ben tart,atott- Árius eilen »

kinok tariitásáfc , mint erel-

ijt Áppkktd bünteté.^Ké-

etík îtt porozellân, rnel-

I «i'- Tiii'iïkok eln«¡( : .i'

ilet-fával , sóval , u¿

ipotban tartjau' lako*

Jsmir, Smyrna (38° 28' 7" Ь.

¿rrgMQ&b™ 's gazdagabb keres- lak. , £abonaval , gyümölc-

VSro^Vsoik^Levantebeh * NaJ Л ьУйу a'alsfcbVyöggtl , kes/.-

toliaban.holMelesa' Smyr- kenyokkel , selyemmel , 's

nai tenger öbölbe ömlik , t. ei', кегечке,1пек.

Js agv kikütöt f'ormál, melly Isnikmid , 1. Ismid.

egytrtbség által oltalimt/.- hula, Al'ictum , va Olaszor-

tatik. 63000 Török , ¿3000 ezágban btriában egy szik-

Görög, 7000 Ürmény , és lás szigeten, melly et a' szá-

13O00 zsidó lakospkat szára* ra>. fblddel egy köhid kap-

lálál ; éz utolsók maradvá- csol öszve; szolomíveléssel.

nyi azon zsidóknak kik az hola, vs Piemontban a' volt

elöidökben Portugalliából , Marengo oezt. 2320 1.

iß Spanyol orsz.ból kiüzet- Isola , vs Nápoly orsz. terra

tek. Van itt 12 mecset,Gö- di Lavoro tart,ban , 2j7o 1.

rög, ¿i.rmény, kath. temp. Isola, vs tulsó Calabriában ,

egy Protest, kápolna , 's Nápoly oraz. egy Püspök-

több klastromok. A' vs az séggel.

,r)T^^/\k¡i?rülfekvo t vidékkel Isolabella , egy a' BorromaeL

a' mindenkori Sultán' An- szigetek kózzül Lago-mag-

' ttyáhóz tartozik ki a' jóve-

~АЛ «Штейну tulajdon Musse-

lira által szedeti , be. Itt

lakja van egy Görög, és Ür

mény Érseknek, 's a'keres-

kedñknek gyülfthelye. Fr.

ország , ^agy^-%IWta^nia i

Sved , Pr*isízrar /l*V-blaszi

orsz. tart itt kereskedésre

ïon kellemetes mezeináza-*

ikban laknak. Van itt szö-

gioren ; még a' 17-dik szá-

гаЛ kö'zepen puszta, 's ter-

méketlen szikla volt, mel-

lyet Boromaei Vitalianus

Gróf 1671-ben foldi paradi-

csommi vâltoztatott; De

isszonyú volt ,

kellett a' föl-

det oda hordani. A' kert

felemelt ágy forman van

csinálva, a' felemelt ágya4

pedig io-en vannak , mel-

nyeg fabr» es »elyernTteVe- lyek , mint a' piramisol«

л . » глошпЬ i 11 h о-\7л r\î i'i . TV» a n n ¿ î ff» Il t» К h t*m aI li аЯ n p к•zôr , pamut

Ъбг , viasz /

kereskedés.

Isiimschi, Schmw»€hi / Tönrilc

Herczegovina tart.nak fo

vea Dalmátiában. t\

Isnagar , (37Э 28' É. S'z. 12Э

1 8' К ,.H. )_ys SpajiYplCordo-

va tart.ban , 2¿oó I.

Isne i Ц Asn^ / г io ,ükt

'ïsnik , re

ennél fellebb emelkednek,

. á^>keskenyebbek , és д.*

legszebb fákkal vannak ко» -

. íüliiltetve , ezek között va rx

a' czitron , narancs fa , d*

jrezek telen deszkákkal fe —

detnek. A' felso ágyból a.*

kilátás felette szép. A' pa—

Iota igen szépen , ез a' lepç-

ui. í„ií. / i ä' i ' i 1 i
tejia>¿ T «jOMÀt fíl iobb ízlés szerént felékesül t.

ägtänten Nicaea, (49® Aa alsó szobák, mellyeket
* -mît .JKvSíbí't jo>i й r - *

ft' b.-A
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a' habok verik , barlang sel Sdoba nevet visel.

gyanánt vannak ekesitve , Ispagnac , Ispanhac , vs Fr.

's nyárban hüveségek Lozère oszt. 418 h. 2030 1.

miatt kellemetes lakást Ispahan , Isfahan , (.32» 24'

nyujtanak

Isola délia Scala , Insula Sca-

la , szép , népes vs Velenczei

orsz.ban,- Veronal ker.ben.

Isola- /Madre , a' Boromaeiszi-

geteknek másodika , az e-

löbbitöl félórányira esik ,

kevésbé szép ; a' kertnek

csak 7 ágya van, és inkább

haszonra, mint csupagyö-

nyó'rüségre készült. A' lak-

ház is kevésbé kellemetes ,

szépen ki van még is éke-

sífve. Ezen egy kis Theá-

trom is vagyon.

Itola-del Pescatore , a' Boro-

maei szigeteknek harmadi-

ka , egy pléb. faluval , 400

1. kik halászatból élnek.

hela grossa, sziget Oíasz-Dal-

matziában, melly Lantano-

34" E. Sz.) nyugoti Persiá-

nak hajdani fövsa , Irak-

Adschemi tart.ban , egy

magas hegy által keritetett

síkságon , Zendrud í'ó rnel-

lett, térsége 3 mí'd ebböl

most 4 ór¿ darab omladék-

ban hever; ezelött 600000

most csak 50000 lakosokat

számlál. Nevezetesek ben

ne: a' Királyi megerosített

vár, a* gazdag mecsetek ,

a' köeferdök, 's t. ef. Jul-

pha , vagy Dschulfa külsö

vsnak most goo ( ezelött

12000) ürmény lakosi van»

nak , és 2 kath. fam. (egy-

kor 500 lélek) készítetik itt

arany , 's ezüstböl szott ma

teria , és kereskedés üzetik

selyemportékákkal , bvek-

S. Michaelnek kel , falszönyegekkel , pa-

muttal, apróérczmívekkel,

■ fiiszerszám, 's orvos porté-

kákkal.

\spanhac , 1. Ispagnac.

Ispdnyomezd , Tót falu Gömör

Várm.ben, Ujvásár mellett¿

Balog vizénél, Rima Szom-"

battol 4 ora. G. Kohári De-

rencsenyi Uradhoz tarto-

zik-, Tiszán túl a' szorgos

tót kath. lakosok lécz , és

'sindely »zegeket készíte-

nek , nem külömben kü-

lômbféle háziszereketfából¿

u. m. tányérokat, kanala-

kat, 'st. ef. Van vasbányá-

ia is , és Balogh fó, mellett

fekszik. ' •

Isper , fócska Austriában f-

melly az Ens felett 's alatt

ïévô tart.t egymástól elvá-

lasztja; 's ész.tól délnek fo-

ni tavat, és Idria Wippach, íspern , mvs Austriában Éns

és Torre fókat felveszi 's alatt lévo fertályban.Mann-

az Adriai tengerbe sza- hardsberg felett. hasonnfvü'

kad. Befolyása elött kevée- fó mellett 1 pléb>val, és 36/

П Üit . LEX. LÜ. DAR .- ¿

nak is !

neveztetik, tÖbb vsokkal ,

's Tarának ellenébe fekszik.

Levegoje iö, 's egésséges ,

földje termékeny.

ïsola Hussa , kis vs 's tenger-

kikötö hasonnevü szigeten,

Corsika Er. oszt.nak. ; 1

\sole di Lipari , 1. Lipari szi-

gete.k.

Isole di Mezzo i 1, Mezzo.

Isole di Tremiti , 3 sziget az

Adriai tengeren , Nápolyi

Capitanata tart.hoz tarto-

zik. Neveik: S. Nicolo, D.

Domino , és Caprara.

\solett*n , Török pénz nem ,

nielly 30 garast ér.

Isonzo , Lifonzo, fó melly a'

Karinthiai széleken az, elöh-

bi Tolmaini Uradalomban

èred , Illyricum , és O-

lasz orsz. között határt for

mât, folyésában a' Tolmi-
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ház. 1. kik Iennel kereskednek.

Israël, regio, T. Palaestina. Issengeaux , Is.signeaux , Ys-

Xisa , sziget a' Dalmatiai par- sengeaux , vs az elöbbi Ve-

tok mellett. lai tart, most fei. Loire oszt.

Jssa , falu Pensa Orosz Helyt. Fr. orsz.ban, 849 h. 6i¿o 1.

Insara ker.ben , egy mène- marha kereskedéssel.

se, szönyeg, 's paplan fabr. ïssere , 1. Isère.

Jssa, 1. Nigritia. Istny , (¿7» 42' E. Sz. 27O 43'

Isjedones , Essedones , Serika- 30" K. H.) vs és Gr¿fságt

ban lakott nemzetseg Ma- Çjuadt-Issny Grófhoz tarto-

cotis tavánál, Saüromatok - zik , a' Würtembergi Kirs-

mellett, Colohis hátáránál, • ban, Altdorfi ker.ben, All-

Sacer , Massagetae és Du- gauban , Issna fó mellett ,

her népekkel eggyesültek, 300 hi 1550 1.

fö vsok Issedon 4siában. Issoire , Ysspire, Iciodurum ^

Issel, Yssel , Issala , Sala, (450 33/ É. Sz. 20o 55" К.

(a,z ó) iiagy fó , melly a' H.) vs Fr. orsz.ban , az e-

. volt Bergi nagy Herczs.ben lóbbi alsó-Auvergne tart.

: ezármazik , 'e magát Duis- ban, 's most Puy de Dome

burg mellett új Issellel a' oszt.ban , Conse mellett ,

. Rajna' eggyik ágával eg- 730 h. 5100 1. . rézbányéja",

. gyesíti végre Campen alatt és sajttal, dioolajjal keres-

a .torkolat éltal a' Zuyd kedik. Vidékén hamic Ame-

. tengerben szakad. thyst találtatik.

Issel, (Iiis) fo Zuyd tart.ban, Issoudon , Yssodun , Anxelo-

-Tiegy. Belgiom orsz. Rotter- dunum , (46° ¿9' E. Sz. 19Э

. damon fellül Maasban sza- 39' K. H.) vs az elöbbi Ber-

kad. ry ^art.ban ,'smostani Ind-

\sseIburg , kis va» és vár a' re oszt.ban, Francz. orsz.

volt Bergi nagy Herczs.ben, ■ Theols mellett, 2056 h. 10260

Rajna. oszt.ban -, 6 Yssel 1. gyapjumateria, harisnya,

mellet, 82 h. 320 1. ' "és kalap fabr. fával , mar-

IsseIhorst , falu Veslfaliában hával , és posztóval keres-

Weser oszt. Butter' eggyik kedik.

«zakadékia mellett , hol Xssurtille , Is sut' Tille, vs Fr.

legfainàbb . majd a' selyem- Col d' or oszt. közel Tille

mel vetekedö Tenfonál a* fóhoz , 1590 I.

csipkékhez fonatik. Issus, hely kôzép tengernél

Xsselmonde , Ysselmonde, kis Cilicia Camp, tart.ban. Itt

sziget eggy. Beig. orsz. dé- verekedett N.Sándor Dari-

li Hollandia tart; mellyet ussal másodszor.

a' Maas, Merwe, és Issel Jssy, falu Páris mellett, Sei-

formálnak. A' fôhelység - néhoz közel, sok ezép me-

îsselmonde , vs , Rotterdám- zei házakkal.

nak ellenében, Merwe, és Istambol , 1. Constantinápoly.

Maas között, egy erös vár- \standia , sziget Candía mel-

ral, és 1070 1. lett, Candía vs' ellenében,

ísseljtein , Ysselstein , kii vs , )ó kikötöveh

és régi vár , déli Hollandi- Itthmusde , Suez , föld szoro«

ában , kis Issel mellett , a' kozép Asiát Afrikával e-

2530 1. gyesíti.

Issen , vs Burkus orsz.ban a* litres, vs Fr. orsz. az elöbbi

Wittenberg! ker.ben, loop Provence tart, 's a' mostani



Rhonetorkolati oszt. a' Mar-

tegaezi , vagy Berrei ten

ger végénél , ano 1.

\stria , ó Histria elejénten II-

lyricumhoz tartozott, Au

gustus és Tiberius Cs. ál-

tal kapcsoltatott Italiához

és Pola vsig kiterjesztetett.

Elsö lakosi Colchisiak, vagy

iilkább Celta eredetük vol-

tak; to vsok volt Pola, Ne-

sactium 'б a' t.

Istria, Çapo d' Istria , Aegi-

da , szép félsziget fellül az

Adriai tengeren , a' Triesti

öböl 's Quarnero között,

mintegy ioooool.6vs,i2vska,

'e annyi mvs2oo faluja ; a'

mezei nép még elég durva,

Dalmata öltözetet , hor-

doz , 's az Illyrus nyelvet

ezóllja, és Slavonitát. Csak

a' vsokban ufalkodik az O-

lasz öltözet, 's nyelv. Eze-

lött a' Veneczeiek birták

legalább 2 harmad részét

ezen tart.nak , az Austriai

haz pedig északi részét ,

mellyhez a' Lünevilli béke

által a' Veneczei Istriát is

ôk □ rcifd és 69870 1. nyer-

te. De a' Posoni béke által

egész Istria. Olasz orsz.hoz

adatott, Istria oszt. név a-

latt , rnellynek fövsa Capo

d' Istria Termései: bor, о»

laj , déli gyüraölcs, fa, méz,

viasz, hal. Ezen tart.tót

vette Bessieres Fr. Marsall

Istriai Hercz. nevét. 1813-

ban Istriát az Austriai se-

regek vîssza vették.

■ irtvdndi , magyar mvs So-

mogy Várm.ben , Babolcsa

és Sziffetvár köztt Darány

mellett, F. U. H. Eszterhá-

zi , 1. többnyire , réf. és kat.

jolegeltetövel , és szölö heg-

Xstebnik , tôt falii Trencseü

Várm. Vág mellett, a' Ni-

trai Fûspôkséghez tartozik;

azàôtôfoidjei tern>ékenyek,

fája elég, szölöhegye , éi

savanyúvíz forrása is va-

gyon.

Internar , Isztimer , német

mvs Székes-Fejér Várm, Fe-

jérvártól 2 ora magas hely.

G. Zichy Palotai Urad.hoz

tartozik 1072 1. kat. tulaj-

don tempi, és pléb.valszô-

lö heggyel.

Itaka , Üliszes birtokában volt

sziget Akarnania mellett

8ostad. kerületü Strabo sze-

. rént. Itt volt Neion hrgy

egy koszalfészek > (Kora-

kon petra) Arethuea forras,'

és Rheitron rév.

Itálica, 1. Sevilla.

Italia, máskép Saturnia , Oe-

netria , Hesperia , Ausonia,

akár honnét neveztetett lé-'

gyen bár így , elöször Ж-

sus és Arnus, utóbb a' Se-

nonek meghódíttatása utan,

Rubico vizek közt határo-

zódott. Idövel Italia név

alatt jött Europának mind

azon része , melly a* felsö ,

v. Adriai tenger , x also v.:

Tirrheuumi tenger között;

elterjedt , es északra Alpe-

sekkel , keletre Arsia fóval

Istriiban , és az Adriai ö-

böllel , délre az aleó ten-

gerrel , nyugotra ismét az

Alpesekkel és Varus folyó-

val kornyülvétetik. A' ter-

mészet maga, a' LiguriátóT

Sicilia! tengerzugig elterült

Apeaninus hegyek által A-

penninuson innensö és tul-

so felekre osztotta. Lako-

sira nézve Gallia Cisalpina,

Italia media et propria, és'

Graeia magna v. major

részekre osztatoít. Augus--

tus Oct. Császár idejében

и tartományokra (Reido-

. nes) oszolt , mcllyeket Pli-

niu? III. kônyvében elö-

s/-ámlál : Hadrian és Con

stantin Cs. alatt pedig

tart.nyokra. Legésleg eíóó*

S4



lakosi voltaît ï Aborigines ,

'Saturnus alatt a' Trójabé-

liekkel eggyesülvén Latiu-

miak letteneb , ott lakta-

nak", hol a* Volscusok. Os-

cusok Campania föllül lak-

tanak,' Samnitesek szom-

ezédságában , egykor Opi-

cusoknak is neveztettek. ,

nyelvek a' Latiumitól kü-

lömbözött. Laestrigonesek

laktanak Caëta körül, igen

vad es ember evö nemzet-

*ég. Ausonesek, Bruttiusok,

es Lucanusok földön lakta

nak elöször , innen kinyo-

mattatván , Vulturnus es

Liris folyók kornyékibeu

vonták meg magokat Oe-

netriusok görög földröl a'

Joniai tengeröblön szállot-

ták meg legelsök Italiát.

Fö, részei Italiának : Gallia

Cisalpina v. togata , Gallia

togata proprie sic dicta ,

(trans et eis padana} Ligu

ria , Gallia részei voltanak.

Italia propia volt Hetruria,

Umbría, Picenum ; Italia

reliqua magába foglalta

Farfarus Avenus , Allia vi-

гекпек és Velinus 's Fucinus

tóknak kôrnyékit, vagyis

a' Vestinusok , Maruccinu-

*ok, Pelignusok, Marsusok,

Sabinusok, Aequusok' föl-

dét. Italia inferior magába

foglalta Campaniát , és e-

gyébb tartományokat: mint

Picentum , Samnium , Hir-

íinusok tolde, Frentanusok

íolde, Apulia, melly Dau-

ïiia és Peucetia részekre

oszlott ; Meszapïa , y. Ca

labria , Lucania , Bruttiu

sok földe 's a' t. Itáliának

legjelesebb és uralkodó ré-

»ze volt Latium , melly e-

löször s/ük tartomány volt,

és Tiberis partjaitól délre

a* Circaeus , V. Circilli he-

gyek , ész.ra Aniovize, dél

re Algidus hegye , (Rómá-

Ul ig mfdre esett) által

szoríttatott körül. EIs6 1л-

koei voltak a' Siculueok ,

azután a' Pelasgusok , Ar-

cadiaiak , végre a' Trójai-

ak. Romulus alatt huz/.á-

jok járultanak a' Hetrusku-

sok , Sabinusok , 's a' t. U-

tóbb szinte Liris fóig ter-

jedtek Latium határi , mi-

nekutána a' Volscus , Oscus,

Auson , Rutulus, Hernicus,

Aruncus nemzetségek is La-<

tiumhoz csatoltattak. Tu-,

lajdonkép Latium nevet vi-

sel a' mai Egyhá¿i birtok.

ltaliához tartoztanak még

3 nagyobb »zig-etek : Sicilia,

Sardinia és Corsika , és né-

melly kissebbek , mellyek

Italia, Sicilia és Sardinia

körül esoportoznak. Mind

ezen tartományoknak» tu-

lajdoni külön betük alatt

elofordúlnak.

Italia Királyidg , i8o.ç-ben ál-

lott fel a' Cisalpini , utóbb

ItaliaiKüztársaságból. E/.en

Koztársasághoz adatott a'

Posonyi béke által 1806-ban

az elöbbi Velenczei koztár-

saságnak maradványa,. és,

az Austriai birtokok Istriá-

ban és Dalmatiában , é*

1807-ben a' Cattaroi öblök,

és az elöbbi Ragusai Köz-

társaság , 's végtére 1810-

ben Tyrolisnak déli része.

A' Párisi békésség és a' Bé-

csi gyülés végzésénél fogva

hajdani örökösinek birto-

kába iutott . legnagyobb

részét teszi a' Lombardi Ve

lenczei ország, Egyházi bir-

tok , Parmai és Modenai

Herczegség. 1. ezeket.

Italia , a' mostani , i. Olasz

ország.

Italiai Urodalmak , V. Olasx

Birtokok , azok neveztet-

nek így , mellyek az ó Hel-

véczia' kantonokhoz tartoz-

tak , 's ezek voltak : Luga

no, Locarno, Mendrisi, Val-

magia, Vellenz, Val, Bren
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fea t és Riviera ; ezek most messze Vág mellett , több

legnagyobb részét teszik nemes familiákhoz tartozik,.

Tessinnek az ú) Helvecziai ezép szántói'oldei , rétjei ,

kantonnak. ezölöhegyei , és Vag kifo-

Ithaca , 1. Jotaco. lyása között szép legelöji

Jtkul , 1. Jetkul. a* szarvas marhára 's ju-

¿ton, kis t'ó Normandiában Fr. hokra nézve ; tübb malniok-

orsz.ban , Evreauxnál Eure bal.

vizébe szakad. lvanotero , v. János tava , td

ttri , helys. 4,540 lak. Nápoly Orosz bir.ban Tula mellett,

Terra di Lavofo tart.ban , mellyböl a' Don íoly ó ered,

igen kies tájan , hol sok és hol az új csatorna kez-

mastixf'a találtatik. dödik , mellyen a' keleti

Itseh , Itz , folyó Coburg Her- tengertöl a' Caspium , és a'

czegs.ben Bajor orsz.ban , febete tengerig járhatni.

Main ker.ben, Thüringi er- Ivánj , nagy teres határú fa-

döben ered, közel Schalkau lu Sopron Várm. Soprontól

vshoz és Rattelsdorf mellett 4 i/t ora. -Also S/.ápor és Dé-

a' Mainba szakad. Ez for- nesfa köztt, Szécsényi Gróf*

málja az Itzgrundi termé- jószága, egy Ispány lakás-

keny völgyet. sal, 's pléb. templommal ,

Itzehoe , vs Daniában Holstein Kalvariával , határjában,

Herczs.ben Stör mellett , kezdödik a' nagy erdo , tá-

389 h. és 2500 lak. iskolák- gas legelöji , szép szárvas

kal , a' nemes luth, leány marháji 's juhai. Itt csi-

neveléssel. A'lakosok mes- nálják a' birka harango-i

terséget, és kereskedést üz- kat, kolompokat.

nek. \vány , Szent , Svati Iván ,

Itigrund, 1. Itsch. ч helység Liptó Várm.ben O

Ivanich , közönsegesen klas- kolicsnától 1 1/2 ora. F. U.

trom Ivanich, szép helys. Szent-Iványi nemes fam.

Horvát orsz. Varasdi kato- helybéli pléb.val, savanyú

nai vidékben, Körösi Re- kúttal és több ásványos* vi-

gimentben , Dugo - Szello zekkel,

helységtol г órányira , 70 lyányfaiva , Kakp-.va, Oláh fa^

ház. és 300 kat lak. Vâgyon lu Erdélyben Thorda Várm»

szép pléb. temploma, hires Tordától 4 \/ч óra. ¡ F. U.

Sz. Ferencz Szerzetesek klas- több nemes Urak , egy пещ

troma , és igen régi tern- eggyesUlt Görög pléb.val,

ploma. A' kapitány lakja 's arany bányával.

1'eles épület. Környeke igen ïvdnyi , Ivánka , elegyes la-

:ies. Mintegy 1/4 órányira kosá hely Posón Várm.ben,

fekszik Ivanich vára 520 Cseklés mellett > Posonhoz

kat. és 8з ó-hitü lak. om- 1 г/г óra. H. Grasalkovich

ladék k^fajai régiségét mu- gyönyörü kastélyáról, szép

togatják. kertjérôl , kerített szig-ete-

Ivánka , tót falu Nyitra Várm. ken lévô vadas helyeirôl ne-,

Nyitrához i/г mfd, kath. vezetes.

tempi.mal, 's szölöheggyel. Ivelehes^er , 1. Ilchester.

hanкa , 1. Iványi. ^ Ivenak , Malzahn Grófnak u-;

Ivanoçz , Ivanoycze , messze radalma , 'a vs a' Meklen-

terjedt Tót falu Trenc&én burgi ker.ben a' Schwerini,
■yárm. Kochanóczhoz. пещ Herczs^ben,
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tvtrdon , 1. Yverdón. Grófs. Bury , és Yarmouth

Xvica , 1. Ibiza. között, vásárokkal.

ïvil, L Yeovil Ш/м, vs a'Warsói volt Her-

boj />r<<, helys. Fr. Cher czegSt Lublin oazt.

oszt. 2.380 lak. poszto es bor , , . , _т ,.
fabr. vasbányával, olvasz- I***f »pneme8 ,vsL* Warsoi

tó kemenczékkel, és üveg- T?U Рв*Ст'?Л Wars°

hutával. "''«o Izbicára osztatik ,

, Eporedia , (45° 12' É. aZ ^3» « 13 házakbol all.

Sz. ^5° ^2,3' К. H.) vs Pie- Itendik , erñs vs Flandriában,

montban', Püspöki labhely eggy. Belg, orsz. a' nyugoti

7020 lak. kéthalom között, Scheide ôblénél, 1120 lak.

Doria Baltea , és egy mes- Izjum , 1. Isjum.

terséges folyó mellett^melly \imeny , Német falu Tolna

Vercelig Sesiába folyik. Várm. abó Magy. orsz. egy

Egy erössege Castiglio név evang. ekklezs.val; dohányt

atatt, és nagy sajt kereeke- termeszt , és 2. olajmalma

dést üz. vagyon, mellyen répa-mag,

\vrj , helys. a' hajdani Nor- töh-mag, kender-mag; 's

mandiában , és a' mostani dió-olaj nagy mértékben

Fr. Eure ós/.t. Eure fó mel- préseltetik.

lett, 146 ház. \zquinta, falu a' Mexikói Gua-

\wanifka , vs a' Warsói volt tímala Audienzában, Gua-

Herczegs.ben , Radom oszt. tímala tart.ban északi A-

1,38 ház. merikában, egész Amerika-

Ivoanich, I. Ivanich. ban itt legjobb Indigo ké-

Iwankow , vs Teterew fó mel- szíttetik.

lett Orosz Kiew Helyt. Izsep/alva-, tótúl Izipowce ,

Iwanosero , 1. Ivanozero. Tót falu Liptó Várm.ben jó

îwanawicze , nemes vs a,' War- szántófoldei , és szép erdei

sói Herczs.ben Kalisch oszt. vagynak. 211 kath. és 161

90 ház. evang. lak.

Iwanowsfroe-Sflo , vsOroszWo- \ztaccihhuatl , Sierra Revada ,

lodimir Helyt. gyolcs fabr. egy 14730 láb magasságú

Ixar , 1. Hijar. tüzokádó hegy ó Mexico-

Xxwortà , helys. Angl. Suffolk ban.

J.

Jand , .Toode , szabad Szász

falu Erdélyben Besztertze

vidékin , Bisztritz fó mel-

lett egy evang. pléb.val , ко

bányával, két örlö 's több

fürész malmokkal , és sa-

vanyu víz kúttal.

Jabba , Szerecseny uradalom

az Arany partokon fekvö

Guiñeaban Abrobi hely-

Séggel.

Jabes, Jabesrh-Galaad , (Bir.

21, 9 ) helység volt Jordá-

non túl 6 mfd Pellától egy

hegyen Gerasa felé.

Jablnnacz , falu Horváth orsz,

Karlstadti katonai 6r oszt.

ban, tenger mellett 42 h»

révparttal , tulajdon pléb.

val , és régi omladékokkal.

lahloncza, Jablonitz, szép mvs

Kyitra Várm. Miava vi«
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partján, Holicstól 4 ífi óra.

F. V. több nemes fam. La-

kosai Tótok , kik között

sok gazdag mesteremberek

találtatnak. Vagyon szép

kastélya, kath. tempi. 2

uradaími vendég fogadó

házzal, a' kaszállók s/.épek,

de az Miawa kiontésének

melly itt malmokat hajt ,

ki vannak téve.

iablonnaja , v. Almáshegység ,

Asiai Orosz birod.ban , kñ-

sziklái 's mély nedves völ-

gyeimiatt járhatatlan, ma

gas, meredékeny , tetejét

Jcivévén, általjában érdos,

több részre szakadván szin-

te jeges '» csendes tengere-

kig nyújtja ki ágait , az

egyik ága , melly a' Baiká-

li tavától , mellyet körül

. vesz,nevét kölcsönözi„nagy

völgyekkel bir. Tövebe

nagy erdök , fellebb csak

bokrok, legfelül pedig me-

zítelen , jonbjára kosziklá-

val boríttatik. Legnagyobb

tetökön mocsáros helyek ,

alatt való hegy tetftkön pe

dig eldült czédrusfák lát-

szanak , mellyek felfelé ál-

ló ágakat hajtanak, és tüs-

ltebokor gyanánt egymás-

sal oszvenottek,éazak 's nap-

kelet felé pedig nagy mély-

ségei majá általjába hóval

tellyessek.

Jab Iunkaи , Jabíunka, vs Aus-

triai Siléziába , Teschini

ker. Teschini Herczs.be Oel

sa fó mellett 170 h. 1660 I.

kath. pléb. tempi.mal , pos-

"ta házzal , nagy sántzal ,

S ilézia 's Magyar ország kö-

zött levö szoros út miatt

nevezetes. A' lakosok Silé-

zita-lengyelül beszéllenek ,

de németül i» tudnak. Jobb-

jára takáccságból élnek ,

(mellyel mintegy 600 mes-

terek foglalatoskodnak , 's

több mint 6000 Schock(hat-

van darab) vásznot Magy,

országba általküldenek) ,

szántófoldje igen rosz , ká~

poszta 's krumpli legjobbaa

terem , de mindazonáltal

rozs , zabb , 's arpa is ter-

mesztetik.

Haböck, Jos. 12, 2. Bir. 11, 13.

kel.röl Tiberiasi tón 4 i/i

mfdnyire alól Jordánba io-

lyó víz , egykor határ volt

az Israeliták , és Ammoni-

ták földei között, V. Mós.

3, 16. és Arnon és Jordán

vizekkel egy szigetet for-,

mált, mellyen Ammoriták

laktanak. Philadelphia é*

Jerasa köztt folydogált.

Zabruda , vs Colesyriában „

Lavdicca vidékében ; mai

Пар Elmarkab ncvü helyén.

a'Sabaeusok, vagy Keresz-

telö János követöi tartóz-

kodnak.

Jaca, Jacca, (42° 29' E. Sz. 16o.

7' N. H.) vs Aragon fónál

Spanyol Aragonia tart. ha-

sonló nevü hegyláncz , és

a' Pyrenaeus hegyeknek eg-

gyik ágá között , fellegvár.

által oltalmaztatik , 4000

lak. 's Püspükség vagyon.

Jaccntra , hajdani Kirs. 's nagy

tart. Java szigeten , a' Hol-

landus napkeleti Indus Tár-

sasághoz tartozandó, mint

egy 230000 lak. sz^mláL Itt.

fekszik Batavia fövsa.

~Sacfisai, I. Aksai.

Jaci Reale , vs Siciliába Wal

di Demona tart. 2945 ház. .

11000 lak. egy révparttal.

laeobinus , hajdani angol pénz,

melly hihetôképen Jakab

Kir.tol, ki alatt talán ké-

szíttetett, vette nevét, 7

for. 8 3/4 kr vagy 4 tall. 18

garast ér. Párisban a' S.

Domokos Szerzetc-si , vagy

másképen a' Prédikátorok

azon útszától, mellybe klas*

tromok vala , neveztettek
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%aecetani , Hîspania Turraron lom.

keleti részében lakott nép , Jade , kis folyó Oldenburg!

ío vsok volt Jaccamai Jaca Herczs.ben, melly béfolyá-

Pireneusi hegynél. sánál jókora tengeröblöt

Jacobsdorf, Zamarte , neme» formál.

falu napnyugoti Prusszus J adera , mai Zaravechia Dal-

orsz.Konitzi ker.Londetónál matiában.

S. Bernád szerzete klastro- Jadgertow , falu Pomeraniá-

mában tartatni szokott bú- ban Belgardi ker. 23 h. Itt

csú alkalmatosságával nagy mész ко törettetik, es )ó cse-

vásár tartatik benne. rép edény föld^ asattatik.

Jacobsfluss , folyó Wirginiáb. Jadrin , C.55° 37'' É. Sz. 63o 34'

észak Amerikai szabad Tár- N. H.) vs Kasan Orosz Helyt.

saságban , másképen Pow- ban Stura mellett.

hatannak neveztetik. , Jägerndorf , Carnoviensis Pr.

Jacobshagttn , (53o 2i' E. Sz. Hercz.ség Austriai Siléziáb.

330 19' K. HO vs Pomer¿- T ' " '

tiiaban Satzigi ker. Satzigi

fó és Neumärkitó , Ihna

határok mellett 161 ház.

960 lak.

Zacobshaven , Danus szállít-

mány Grönlandban ész. A-

merikában.

Jucobsinjeln , 1. James szigeteit.

Jacobs Farochie , falu Friesland

tart. 1.530 lak. most Bécsi

Congressue végzése szerént

az eggy. Belgyiomhoz tar-

tozandó.

Jacobsstadt , (",56» во' E. Sz.)

ve Mitán Orosz Helyt.ban

Düna fó mellett, egy gör.

's kath. tempi. A* medve

vezetôknek fô lakó helye ,

kik tanított 's szelíd med-,

véiekkel messzire utaznak.

Jacobsstadt , kis vs és révpart

WasaKapitányságban Finn

land tart. Botniai tenger-

öbolnek napkeleti részén.

Jacobswalde , lengy. Ottowitz,

Kotlarnia, Hohenlohi Her-

czeghez tartozandó falu Op

peln Silézia Herczs.ben To

sí i ker. 490 lak. sárga réz

fábr. melly eszt.ként tobb

mint 800 mázsát ád. Szom-

szédjában vasbátog hámor

's kalán fabr. találtatik ,

melly mintegy 70000 bátog

kanalakat nyujt eszt.ként, vsa

vagyon itt egy papiros ma- Jügerndorf, morvaúl Karnow,

Troppaui ker.ben , eredete-

szerént Troppaui Heczs.nek

része (490 ¿2' és 50° 18' E.

Sz.) között fekszik. A' Çs.

Kir. rész 5 német mfd hos-

szú , 4 mfd széles , Jägern

dorf Kon kivül Benisch vs-

kát , 46 fal. 4483 h. 28160 1.

foglal magában, Oppa folyó

által a' Burkusi Siléziától

választatik. Hegyei; Burg

berg 'g Schlossberg Jägern

dorf vs mellett. A'hajdani

bányák most elenyésztek.

Az erdök térségekben 10000

hold földet foglalnak , sa-

vanyü viz kutak Seifersdorf-

ban , Raase 's Li< hten he-

lyekben találtatnak. Föld-

mivelésen 's jeles marhate-

nyészeten kivül lakosinak

nagyobb része posztó csi-

nálásból, takácsságbúl , vá-

szon kereskedésból , fonál

's vászon fehérítésból, gyü-

molcstermesztésbol/s méh-

tartásból él. A' J^ichtenstein

Herczegnek birtokai iobb-

]ára mind az Austriai, és

és igen kevés fekszik a' Bur

kusi tájon. Jägerndorf 's

Benisch vsok az Austriai

Leobschütz pedig a' Burku

si uralkodó Hercz.nek fó

hatalma alatt vannak. Fó
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Camovia , Oppa fó mellett

¿o° s' É. Sz. alatt, magas

falakkal be vagyon kerit-

ve , vagyon 3 kapuja , kiil-

sô vsok ezép kertekkel di-

szesittettnek , régi kaitélya

nagy pléb. temploma jeles,

500 h. lévô , 4000 lak. né-

termékeny. Ásványból vast

kö , réz, ólom, mész 's cse-

rép edény kö , szép hegyi

Krystallok 's timsó , pala-

kövek találtatnak. Ezea

tart. egy megyét formál ,

Szomszédságában vagyon,

Järatland-Lapjmark.

metül beszéllenek , és na- Jaén , Aragoniának tart.nya,

gyobb részint takácsságok Spanyolorsz. Quadalquivir

van. Cs. K. Kameralis do-

hány , 's pecsét adó fö vi-

gyázó hívatala , vámháza ,

Cs. K. postája , ispitálya ,

játékszínje, német fö 's a-

lább való iskolája. Itt 111

posztó csináló , loo takács

mester embe-rek találtat

nak. A' méhtartás is jeles.

fonal , raelly ittsok kisfó-

kat vesz fel magában , Tér-

ség nagysága 240 □ mfd

177140 1. igen hegyes, úgy

p. o. itt találtattnak a' Si

erra Morena 's la Mancha

hegységek. Vannak jó sóbá-

nyái, ólombányákkal, mar-

ha és kiváltképpen ló te-

A' vs' szomszédjában papi- nyészetje. Fö vsa :

ros malom is vagyon. A* Jaén , Flavium Argitanum ,

szántófold rozs , árpa , 's fekszik egy hegynek tbvé-

zabra igen jó. Nem messze

innét fekszik Lobenstein ,

hegyen épült kastély.

lägerspreij , Dánus Kir. mula

to 's vadászó kastély Kóp-

penhága mellett szép bé-

zárt sétálló hellyel , hol az

érdemes Dánus 's Norwegus

embereknek emlék oszlop-

ben , melíynek tetôjén egy

kastély építtetet Gvadal-

bollon mellett, kö fallal,

's tornyokkal körülvan vé-

ve 27600 1. számlál egy Püs-

pôkséget, selyem 's vászony

fabrikái és más efélék ta

láltattnak tájéka gaboná-

ban borban igen gazdag.

jaik fénylenek Vagyon gá- Jaén de Bracamorat , Chinchi-

liczkö bányája. pe 's Maraquan oszvefolyá-

Jamnia ; Judeának , Sephela sánál hasonló nevü Helyts.

ker.ben a' tenger parton , ban Peru Kir. déli Ameri-

ész.ra fekiidt vs 6:5° H' 32o kában.

Sz. alatt , Joppetöl nem JTee/ioí)íVx,faluSilésiában Stoll-

messze , Diospolistól 12 mfd berg-Wernigerode Grófhoz

Jabne , és Jamna nevet is tartozandó Hirschbergtöl 2

viselt. mfdnyire mo 1. Itt ólom,

Jamtland , Jempteland , Svéd 's réz bányák is vannak.

tart. Nordlandban , Lap- Janua , Janum , hely. Gali-

pland , Norvegia, Herjeda- laeában Palaestinában Ce

len , Medelpad, 's Anger- gióhoz délre 3 mfd.

manland között. Nagysága Jaetensboigen, mvs Austriában

§'¿0 □ mfd 26000 1. nagy Ens alatt lévô tart. Man-

durva hegylánczai vannak, hards hegy alatt való fer-

de még is fókban 's tavak- tályban March fó mellett,

ban nines héjánossága , kis orsz. ítélo székkel , és egy

Handels fónak igen szép pléb. val.

vázzuhanatja ; jeles Storsjö Jee/finiAo/jhelys.Hallsingland

tava 7 mfd hosszú 3széles. tart Svéd orsz. Hudwicke-

A' föld némelly tájékban valdtól 4 Sveku» mfdnyire
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ész. felé. pében fïigg êgy 70 láb ma-

-Jafa, hely. Galilacában Pa- gas kö ökör egy más fábóí

laestinában. készítet bálványnak két

Jaffa,. regenten Joppe (.32o 2' nagy szeme gyémántból va-

22" E. Sz.) jeles vs vala , la , e/.ek és más eíele drága

most csekély Hely. Palaes- kövek ékesítési miattneve-

tinában lakossai. 7000 kik- zetes és gazdag Pagóda.

résszerént keresztények , Jaghiere , Indostán tart. mely

résszerént mahomet köve- egy vár' csoport seregének

toi. A' révpartot Europai eltartására az országi kor-

kereskedök is látogatják. mánytól rendeltetet. Car-

Itt szoktak a' száraz fóld- natiki Jaghier Carnatiknak

re kiszállani a' búcsút járó kozép része 20 mfd hosszú,

emberek , midön a' szent 8—10 széles , pamutban ,

kereszthez járúlnak, melly indigófüben , és borsban

innen 8 német mfdnyire gazdag, más csekély vsok

fekszik , nyers , 's fonott mellett Madras vsát foglal-

pamuttal, Sennalevelekkel, ia magában.

Kávéval , és olajból készí- Jagin¡mica , Uradalom 's kas-

tett szapannyal keresked- l ály Gallicziában Zaleszyki

nek. ker. Czerkasczyna fon , egy

Jaffnapatnam , fél sziget Cey- . pléb val.

Ion szigetben napkeleti In- Jagodna , Jagodnia , kis de jól

diában , melly a' Hollan- épült törok vs Serviában

dusokhoz , azután Anglu- Nándor Fejérvár 's Nissa kö-

•okho7 tartozot. Hosszasá- zött , a' Törökökhöz tarto-

ga б mfd szélessége 3 né- zandó szép ferdüvel.

met mfd általjában faluk- Jagotin , vs Pultawa Orosz

ltal köröl vagyon véve, mel- Helyts.ban.

lyekben számossan laknak. Jagst, Jaxt halban bövelkedö

A' hasonló nevü Portugal- fó , &' Baldern megett Oet-

lusok, Hollandusok 's sze- tingeni Grófságban ered ,

recsenek által népesített Wimpfen am Berg mellett

vsának jókikotft helye va- a' Neckar vizébe öntodik.

gyon, és mellette félmfd- Jagstberg , vs Jagst fó mellett

nyire a' Jaffna vára , az an- Würterobergi Kirs. Oehrin-

golhelytartónak , lakhelye geni ker. Hohenlohe Barten-

ltt az ifiuság hasznára jó stein Hercz.hez tartozandó

nevendék ház rendeltetett 300 1. egy kastéllyal

Córomandelpartjaivalnagy Jaguana, Santa Maria del. Por-

kereskedést„üz. to , к. vs ió révvel Sz. Do-

Jaggrenat , Dschaggrenat, (19o mingo szigetén, kozép A-

24' E. Sz.) vs napbeleti Ma merikában.

rattok tart. napkeleti In- Jahde, fó Friesland tart, melly

diában Chikka tavától nem a' Jahde tenger öböl által

îmessze , régi , (az Indiai- az északi tenger öböl által

Istenekröl levo tanítás sze- ajs ész. tengerbe mégyen.

rent 11000 esztendös ) és Jahodnik,Tót faluTúrótzVárm.

hires kivált a' kosziklás sok meszetégetéssel. Az ida

bálvány temploma miatt , való savanyú vízThurzfón

mellyhez minden Hindus innéttfekvó erdftben ered,

eltében legalább egy- tiszta, 's erös tulajdonság-

fzer tartozik járulni köze- gal Mr*
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Jahorlik, kïs fóPodolía Oroszt

Helytartóságban melly ész.

tól délfelé folyik,'s a' Dnie-

sterben öntödib.

Joifi , I. Ural.

Jaille-Ywnn , la , helys. Ma

yenne oszt. Mayenne fó mel-

lett 120 h. palakobányával.

Jaispitz , kis vs Morva oszt.

Znaymi ker. 150 h. 2 kast.

g6o 1. egy tempi. Ugarte

Grófhoa tartozandó. A' la-

kosok jobbjára mesterem-

Ъегек.

Jailza, 1. Jaycza.

Jaizkoi-Gorodok , 1. Uralskoi

Gor'odok.

Jak, S. Georgen, Sz. György,

térséges Magyar Horváth

falu Vas Várm.ben Körmen-

di jár.ban , Szombathely-

hez 1 1/3 ora , jobbára ne-

messeík lakják, kath. temp.

Vagyon itt egy Apátság ré

gi Gothus ízlés szerénl épí-

tett tempi, melly 12 oszlo-

pok áltaí támasztattatik.

Jakkatara , Java szigetnek ész.

részén fekvö darabföld, 18

mfd hosszú , 10— 12 széles,

230390 í. kik közül feie rab-

s/.olga ; káyébari , czúkor-

ban , borsban , pemutban,

Indigófüben , Arekadióban

gazdag, fft vsa Batavia.

Jakobeny , falu Bukovinában

vagy isa' Czernowitzi ker.

Gallicziában derék vasbá-

nyái esztendö által '4000

mázsa vasat adnak.

Jákóhalma , i ó I épült szabad

he'lyseg Jászságban , Jász-

berény töl 1 Pestrôl 8 mfd

magyar orsz.ban Torna

mellett , lakosi foldmíve-

lésbôl, és marha teriyér

szetböl élnek vagyon itt

egy halmon épült jeles kat.

pléb. temp. 1880 kath. lak.

tulaidon tanácssal; Jósef-

tôl reveztetett ceatornája

nedvesíti.

Jukotyn, helys. haspnló neyü

vár mellett Wolhyn Огозй-

Helyts.ban Supol fónál.

lakubján , Jakobsan falu Sze-

Î»es Várm. Sáros Várm.szé-

énél , Löcsehez 6 óra. a*

Lublói Ur.hoz tartozik ; e-

gyesült görög pléb.val '*

tempi. 160 Rusznyák lak.

Hegy alatt fekszik kie»

völgyben ezen hely felett

vas ércz ásattatik , és va*

hámor van alól.

Zakutek , vagy a' mint mago-

kat nevezik S ocha Tatár

nép Siberiaban , melly Le

na fónak mind a* két ré

szén a' Jeges tenger 's Pens-

sinki tengçr Öbilig, jafi és

70o szél. között terjedki.

1620-tól fogva az Orosz ha-

talom alttt állanak , és

mintegy 40000 fegyverest

álíthatnak. A' legszegényeb-

bek a' keresztériyhitvallás-

ra által mentek , hogyné-

melly esztendôkig a' fej-

pénztôl mentek legyenek :

A' gazdagok ellenben a' ke-

resztséget futjákj mivel а'

húsnak elhagyásához ñera

szokhatnak. Az Eszaki lak.

irámszarvasokat , a' déliek

pedig lovakat 's szarvas

marnât tartanak , ebbôl

regenten egy is több mint

20000, darabokatbirt , most

a' leggazdagabbnak sints

2000 közepszerü termetùek,

erössek , 's majd egészlen

Tatár módra vannak öltöz-

ve , tisztátlanok , durvák ,

■s tudatlanok , de jó indu-?

latúak , vendégszeretôk , és1

nagy evök.

Yakutsk, hasonló nevü tart,

ban fekvö ker. Irkutsk ásiaí

Orosz Helyte.ban 55—6.3=*

É. Sz. i43~ i48-ig K. H. dé^

Ii részét a' Mongoli hepy-

Iánczok hasítják fö folyói :

Lena, Talba , Botoma , Air

tan 'ja't. A' leveffö o^v hi;

deg, hogy föld 13 ölüyire
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ftiélyen megfagy. Nepessé-

ge igen igen csekély , jobb-

jára Jakuták lakják. Fövaa

Yakutsk , (,147o *Ъ' 3o" И* H-

62o a' E. Sz.) Lena í'ó bal

partján , melly itt 3 ágra

¿zakad , 1 mfd szigetet for

mal. Juliustól fogva egész

télen által olly szegény a*

vízben , hogy ez 3 Orosz

nafdrÖl hozattatik. Vannak

itt 36» fa házak , és e/.ek

Jtozott rendetlen utszák¿

3000 1. nagyrészint Kozá-

ltok , 'e kereskedök , telen

Jakuták is lakiák. Itt a' Si-

beriai bundabör , fö letele-

pedések 's minden Chinai

Ítortékáknak fô rakodóhe-

yek vagyon , melly a' nap-

keleti Sibériát is táp-

lálja'.

Jala , vs 's Királyság Ceylon

szigetnek napkeleti részén

egésségtelen levegöje miatt

kevesen lakják.

Jalao , vs Nubiában Afrikában

egy szigeten 4 , mellyet a'

Nilus f'ormál.

Jattonkadu , 1. Dsrhallonkadu.

Jaloffen, 1. Dschalofen.

Ja/o/i , Hovals , v. Oualofe ,

nevezetes Neger nemzetség,

melly azon nevü tart.ban

lakik Senegambiában, Afri

kában; 4 részekbôl áll, és

iiégy fejedelmek alatt van

\ Nehány keresztyényeken

kívül minnyáján Koránt

kóvetik.

Salons; , falu Marne Fr. oszt.

78 h. mint több melleslegi

helyek krétából épittetet.

Zalpuh, fó Earopai Török orsz,

az Adriatikumi tengerben

ömlik.

'Salu toroui , vs Tobolsk Orosz

Helyts.ban Iset vizének a'

Tobolba való béfolyásánál

«70 h. 2400 1.

Sam James, к is hely Senegam-

1 bia tart. kôzép Afrikában

Ca«amanea folyónáLItt ma-

gok a' Portugallusok több

mint 500 mázsa viaszkot

tartanak.

Jamaica , nagy Antilli szige-

te-knek egyike napnyugoti

Indiában , (76o ,57' -78o 37'

N. H. Londontól számlálva,

és 17° 48' — 18э S0' É. Sz.

alatt) nagysága 269 П mfd

népesége 353000 mégyen ,

kik között 4100 szabad Sze-

recseny és 260000 szerecsen

rabszolgák találtatnak. Bel-

seit keletröl nyugot felé az

úgy nevezett kék hegyek

bérczesítik. Tengeri fokjai

közül nyugról a' Cap Neg-

ril , keletröl Morant , és

ész.ról Galina , délrol pe-

dig Portland fokok jeleseb-

bek. A' parton a' hajóknak

igen veszedelmes kláris kö-

sziklák találtatnak. Ezen

szigetben több , de nem

hajókázható fók is találtat

nak, Riotto tava kigözöl-

gése után sok sót hágy. A'

ltvego igen nieleg 's egéség-

teien és némü némi'iképen

a" tengeri szelek által mér-

eékeltetik, éjtzakái híves-

sek *8 nedvèsek. Esztendöi

jdö járássa rsak száraí 's

essös. Dühösködö forgó sze

lek , foldinduláeok és felhö

szakadások sokszor tapasz-

taltatnak. Termései : czu-

kor, kávé , gyombér , do-

hány , pamut, kákao , in

digo, tamarindus, narancs,

czítrom , ananás , yams ,

kassave bokrok , mahago-

ni Braziliai , fák , szap-

pan , kokus, magrovi fák,

, Piment, vagy Jumaicabors,

ezen kfvül házi állatokkal,

halakkal , s. m. efélékkel

bövelkedik, Uralkodó val-

lás az Angol-püspöki , ezen

kivül számosak a' Herrñhu-

tok i$. Az igen jeles keres-

kedés 1787-ben 400 hajót

7886< Tonnával , 8845 ten,v
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geti hajós legényeket fog- szükölködik.

lalatosított. Ezen sziget An- James, vagy Jakab ezigeter,

gol Kir. Helytartótúl egy Baífini tengeröbölben fekvo

tanácsbéli kollegyiomtól , szigetész. Amerikában Wir-

(mind kettöt a* Király ne- ginia szabad tár&aságban

vezi) kormányoztatik és 3 Jamrstown , 1. Barbados.

Grófságokban t. i. Middle- Jamestown , kis hely Letrim

sex, Surry , 's Cornwall va- Grófs.ban Sonnaught Ir-

gyon felosztva. landi tart. Shannon mel-»

Jamaica , hely New York ész. lett.

Amerikának szabad Statu- Jamestown , jacobipolis , ki»

sában 1680 I. egy tudós A- vs Wirginia ész, Amerikai

kademiával. ' szabad társaságban, félszi-

Jamba , fó Orosz orsz. melly geten fekszik , raellyet Ja-

a' Kaspiumi tengerbè onto- mes fó csinál , regenten е-

diJt. zen tart.nak fö vsa vala ,

Jambi , Dchambi (10— \gf egynehány 100 házakat fog-

D. Sz.) napkeli Indus Su- lal magábán több portékás

matra szigeten fekvß Ki- tárházakkal , a' természet,

rályság , aranyban, hors- 's mesterség által, meg va-

ban és Spanyol nádban vagyon erösitve , 1629-ben

gazdag. Fohelye. elso kôzônséges Gyülés a'

Jambi, nagy fónál fekszik és Wyats Elôiilése alatt tar-

sürü erdókkel körül van tattatot.

véve. , Jametz, vs hajdani Bar Gróf-

iambo , Janbu (240 3' 3,5" E. s.ban , annakuíánna Maa»

Sz.) vs 's révpart Hedschas Francz, oszt. Loison mellett

tart. Arábiában, kereskedé- 500 h.

ее Egyíptommal. , Jamjamakunda , kereskedö vs

fomburg , (59o 30' E. Sz.) vs Gambiától пет messzeTo-

S. Petersburg Orósz HeJyts. .máni Királys ban kôzép Se-

ban Luga fó mellett 2,50 1. negambiában kôzép Afriká-

Patyolat , selyem , posztó , ban Angolok gondviselése

's tükör fabr.val. alatt.

James , 1. Fluvannaflusz éa J amina , Királys. kôzép Sene-

Jam. gambiában , kôzép Afriká-

lamesborongh , kis vs Schan- ban Gambia fó mellett, his,

non fónál Lenister Irían- de termékeny országocsba,

dus tart. kiváltképpen szárnyas ál-

James , vagy Jakab szigetei latokban gazdag , fö helye.

Gambiában Barra Király- Jamin , Gambiától kis távól-

í.ban , kôzép Sennegambi- lételben íekszik ki'es he-

¿ban kozép Afrikában has, lyen.

nevü fónak torkolatjától 5 Jamischerva , vs Irtisch vizé-

mfdnyife hossza 70 öl 40-^ nél, Sibériában , 1717 eszt.

,50 széles , Angolok bírto- olta vár a' Kalmuhok el-

íkában, kikitt fö lerakodó len : nagy kereskedést üz

heíyet 's jól megerösitet Ja- eóval, melly 1 mfdnyi kö-

mesfort nevü várat építtet- zel Jamüsohai tóbol szerez-

tek. A' lakosoknak száma tetik; fából épült, bástyák-

Jegfeílebb 300 mén. Ezen kal , .és ftrzb, tornyokbal

iziget köszikla fôvénytor- bír.

lá« édes vi* y 's fanélkül Jamma, kastély '« Uradalón?

/



felso Karnioliában Lay-

bachtól fei órányira Auer-

epergi Herczeghez tartozik.

Заmmк , tôt falu Szepes Várm.

Tiszán ninén egy kat.templ.

's egy kastéllyal. 367 kath.

lak.kal , kik föld mivelés-

böl élnek.

lamnik , tót falu Liptó Várm.

8 kath. 456 evang. lak. va-

gyon itt foldmivelés, erdös-

seg , 'e iuh tenyés-zet.

Jammtz, Jemnitze, bánya vs

Morva orsz. Znaymi kerül.

124 h. egy kastéllyal, 1060

1. két serházzal a* Zele tava

part]án fekszik.

Jamour , l. Ambores.

iampol, (49° 50' É. Sz.) nemes

vs Podolia Orosz Helyt.ban,

Horyenek Dniesterbe való

béfolyásán 290 h. 1000 lak.

Itt vagyon Quarantaine, a'

pestismentö házakban.

"iamischewa , Krepost, fa vár

Kirgizek eilen Tobolszk O-

rosz Helytart.ban Irtisch

folyónál 'e Jamisch Sos ta-

ván 14.3 h, 650 1.

Zanbu , 1. Janbo.

Запсота, orsz. Pegu bir.ban

Gangesen tulsó félszigetben

Asiában.

3andró , tó Tibet Chinai tart,

ennek egyik szigetén va

gyon egy nevezetes Apácv.a

Jklastrom , hoi egy ujra

ezületett Papné, X^amissá-

nak neveztetik , 'i Isten

gyanánt tiszteltetik,

Janeiro , 1. Rio.

3anjah , regenten Thessalia ,

Sandschakság Europai Tö-

rök birod. melly Makdonia

Archipelagusz tulajdon Gö

rög orsz, vagy Livádia '3

Albania között fekszik. Ré

gi idokben Kirs. vála , 's

Thessálu» Királytól viselte

ezen nevet. Ezen orsz. igen

kellemetes 's termékenyGo-

rög orsz.nak m inflen más

részeit látizik fellül hallad-

ni. Narancsokat, czitromo-

kat , gránát almákat, szôl-

16t , melly igen édes , jeUs

fügéket, s dinyéket, maa-

dolákat, 's pamutot szol-

gálrat. Itt több jeles hegyek

vannak úgymint Pindus he-

gye, melly Thessaliát Epi-

rustól , vagy mostani Albá-

niának egyik részétôl oszt-

ja , és Olympus, mai na pon

Lachának neveztetik melly

ezt Makdoniátói szakasztja;

Pelion, most Petras *s Ossa.

Itt vannak a'Pharzáliai la-

pályok is, Olympus, Pelion

's Ossa hegyek között fe-

küdt azon kellemetes tempi,

völgy; mellyen Peneus (Sa-

lambria ) Altai foly, 's igy

tehát a' természetnek min-

den ajándékilol kiékesite-

tett, legcsendesebb,legtisz-

tább , 's legs/ebb folyóktól

hasitatván Músák kertjének

tartattatott. Regenten Thes-

sáliaknál marha 's 16 te-

nyéízet jeles vala, ezekben.

igen gyönyörködtek. A' Ie-

vegöje 's fólde igen j¿; tér-

ség nagysága i6.5Qmfdre

becsültet ik 300000 1. kik na-

gyobb részén Oláhok, és ré

gi Illyrái lak. maradéki.

3aujah , Joannina, nagy 's né

es vs, 30000 1. most leirt

andsrhakságban melly e-

zen vstol n«rveztetetV ugyan,

de ñera fö vsa. Görög Püs-

pöknek lokóhelye, 2 görög

tempi. f& oskolákkal ; ke-

reskedik.

3ani-Ka\eh , Jengí-Kaíeh, az az

úi vár 45o 2í' 6" É. Sz. 54O

6' 40" K.H. ) vs Tauria O-

rosz Helytart.ban Feodosia-

tengerôbôlnél , vagy Jeni-

kali szoros tengernél 80 h«

1200 jobbára görög lak.kal^

egy erñs kasléllyal 's rév-

partal. Hallal, bécsinált ha-

íikrávnl , gyapjúval , '• fai-

gyú^al kereskedik.
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lanikow, Jenikow, nemes haj- 's pléb. Hires dohány,gesz-

dani Warsói Herczt. Radom tenye 'e más termések itt

oezt. ¿i h. egy rézhámorral. számosan eladatatnak. ln>

}animara , szerecsen vs Gam- nét Grätzbe sok szárnyas

biától nem messze aleó Jani állalt által vitettetik, melly

Kire.ban kozép Senegambi- ott hizlaltatvan tovább

ában kozép Afrikában. Bécsbe vitettetik, GrófEr-

lanina , Janna, Joannina To- dödy familiàhoz tartozan-

rök kçreskedô vs hallalbö- dó, hajdan erössege volt,

velkedö tónál Albániában Jdnoshida , nevezetes helys.

40000 I. kik között két har- Pest Várm.bnn Kecskeméti

mad rész gcrög, egy Basá- iárban, Zagyvavizénel Jász«

nak 's egy Görög Metropo- Berenytôlî 1/4 óra, Pesttñl

ütának lakóhelye; vannak > 11. F. U. a* Praemonstraten-

itt hires görög oskolák szat- sis szerzeti lak. Magyarok

tyán fabrikával. kath. Határa kôvér, í'ekete,

lanischki , Janiscki vs Wüna Janow , mvs Lembergi kerül.

Orosz Helyt.ban 350 h. ¿500 Gaüicziának naplteleti ré-

1. ló vásárokkal. szén Kamerális Helyt.gal ,

ianizari, fok kis Asiában Gal- nagy halászattal '9 több

lipoli szoros tenger mellett . malmokkal.

kis Trójátólv nem messze, Janow , nemes város Tarnopol

melly egy fálu , görög ke- Gallitiai ker. Seret mellett

resztények lakják. kat. és egyesült görög temp.

lank, magyar mvs Szathmár nemes Telekkel , 's malom-

Várm. Szamos-közi jár.ban, mal.

Szathmár Némethitôl 3 óra. Gartow, vs Bialystok Orosa

Erge-Ér mellett egy kath. Helyt.ban 186 h. 690 lak.

's egyesült Görög tempi. 43 Janow, vs, Slonim Orosz Helyt.

h. F. U. G. Barkóczi, gyü- ban Pino, folyón.

mölcsös hely. Janow, vs Uj Lengyel orsz.ban

lánkováct , Jankó, mvs Bács Plock oszt. 880 1.

Várm.ben, fel.járban,Mély- Janow, mezövs a' volt Warsói

kúthoz 1 óra Pest Varm.e Hercz: Lublini oszt. posztá

és kis Kunságkoztt népes és ké/mivel.

nagy F. U. B. Orczi luth. Janowa , oláh falu Temesvár

kath. tulajdon pleb.val ha- Várm. Sz. Andrási jár.ban,

tára gabonátterem. Jánko- Rébashoz 1 ora F. U. a' K.

váczvan Verocze Várm.ben Kamara hol méh tartás ,

is Drienovácz mellett, ü- fa kereskedés , szölö mive-

veg huta. les Oláh lak.nak eledelthaj-

Junmayenejrland , hosszú sziget tanak. Vagyon itt nem e-

északi föld sark felé hol a' gyesült görög pléb. 's tempL

hajók sokszor czethal fogáe lanowiec , vs Volhynia Orosz

miatt múlatnak másképen Helyt.ban.

hideg 's jég miatt nem la- Junowiee, vs .58 h. 375 1. most

katik. Poeeni nagy Hercz.ségben ,.

hnna , 1. Janina. melK- Burkus orsz.hoz tar-

Jánojháia, mvs Vas Várm. Ság tozando,

hegye alatt, bol egy nagy Jannvitx, falu Austríai Silézi-

toltés Marczal folyón által ában Tescheni.ker. Friedeck

Yeszprém Várm.be által vi- kissebb ország-i Urod.ho*

szen , vagyon itt egy tempi, tartozandó 162 h. tioi I».
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. Tiik Sléz - Morva ny elven be-

széllenek.

ïanowka, vs Wolhynia Orosz.

Helytart.ban.

Zanowo ) a' volt Varsói Hercz.

Plock oszt 138 h.

Jan ¿y/<i«,általjában InnkCey-

lon Siamhoz tartozandó

sziget Bengali tengeröböl-

ben szélleségnek 8° alatt.

Ъаппа , Janum, hely. Galilae-

ában Palaestinában, Legió-

hoz délre 3 mfd.

Jantra , Dunának mellyéki

folyója Europai török bi-

rod.ban.

Jan - tse- kian , 1. Petschu»

lanua Riga, 1. Friedrichsstadt.

ianville, vs Eure 's Loire Fr.

oszt. S54 h. 1080 I.

Jamé, mvs lile 's Vilaine Fr.

oszt. fában 's vadakban gaz-

dag tájékon ,.3520 1. hizlalt

csirkékkel (Poularden^ ke*

". reskedik.

iaorlik, 1. Jahorlik.

iTe^'njSchapan^iponjChináúl

Dschepuen , (31—42° E. Sz.

146— 159o K.H-) n.szig. orsz,

Korea, 's Tungusiának ke-

leti pArtján Asiában 3 nagy

szigetekböl áll: Nipón, Xi-

mo , 's Xicoco , és más több

kis szigetekböl t. i. Firando,

Fatsisio, Iki, Jeso, 's a' t.

mind öszve 8600 □ mfdön 15

mill. lak. A' nagy tengerben

itt sok kôsziklàk, föveny-

torlások örvenyek vannaky

esztendönek úgy szolván

minden részein által szél vé-

szes. Ezen szigetek hegyek-

kel tele vannak , némellyek

mindétig hóvál fedettnek ,

mások tüzet okádnak. Leg-

nagyobb hegy ézen tart.bart

a' Fusi hegy¿ A' Fold ho-

fnokos , 's követses, 's lak.

nak csak nagy szorgalma-

tossága' által termékeny. A'

▼izek jobbára sebes hegy-

folyók , mellyek tavaszkor

éíolvadott he által igen ki-

áradnak. A' fö folyók Je-

dogava 's Ujingava. A' nyár

igen meleg, a' tél pedig i-

gen hideg , az idô igen váb-

tozik sokszor essös nedves.

Ugy szólvan egész esztendö

által esik, kiváltképen nyá-

ri holnapokban égi háborúk

örvenyek , löld indulások

itt gyakran vannak. Orsz.

nak legjeleeebb > termései :

arany , ezüst, réz czin,vas,

büdös kö , porczellán iöld ,

gabona , rizskása , thea, pa-

raut i kámfor, déli gyü-

mölcs, papiros 's firnátzfák

selyem , czethalak , gyün-

gyök , 's m. a. f. Az ide va-

ló gyümölcs izetlen , szölök

Hem is érednek meg,—Mivel

a' lak. húst nem esznek, a'

marha tenyészet igen cse-

kély, csak kevés lovak bi-

valok, 's szarvas marhák

tollas áilatok tojássokért

tartatnak. Disznó igen ke

vés találtatik , juh, 's kets-

ke épen nem. A' Japanok.

tatár erédetüek, sötet fárga

szinüek, kozépszerü magas-

sággal. A' nagyobb rangú.

személyek között- nagjobb

termetü , 's szép abrázati

forrriájúak találtatnak. Ал

országi nyelvet, melly ta

tár nemü semmi külsftnek

nem szabad megtanúlni

(Japanok a' tolmácsok) hit-

béli vallások Indus eredetii

3 részre Xiutto , Budzo, *s

Siutto, vannak osztva , sok

bálvány tempi.okkal, klas-

tromokkal , szentelt napok-

kal birnak a' keresztény hit

vallás meg nem türik.

Vannak itt több oskolák ,

\s konyvházak ; detudomá-

nyaik igen csekélyek , en-

nek azaz oka hogy küIsíV

orsz.okkal semmi kozülést

nem tartanak. Selyem 's

namufmatériákat, pórczel-

lánt, lakirozot portékákat,

aczél
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ACZrél portékákat, papirost, Jaretta , Torias , legnagyobb

's m. a. f. adnak. Kereske- fóknak eggyike Sicziliában,

désekChinára 'sKoreára va- meily vaJ di Damonában

gyon szoritva, csak Chinai- Badoniá 's jEtna hegyek kö-

aknak 'б Hollandusoknak zött ered , 's Catanea ten-

szabad itt kereskedni , azok geröbölbe szakad.

Naugasaki vs elött egy kert- iargean, Gourgorilum, 1. Ger

ben, ezekDesimaszigetbene- geau.

zen vsnál béVannak zárva. Jargeuetz , vs Kostroma Orosz.

Japanok minden dolgaikba Helyt.ban '¿500 1.

eszességet , 's erôsséget mu- Jariczow , keritetlen vs Galli-

tatnak , de a' babonaságot cziában Lembergi ker.ben

igen hiszik; mérték nélkül Jarlsierg , helys. 's kastély ha->

valókevélységgel birnak.Az sonló nevü Grófs.ban Chri-

Orsz. kormányzása két Csá- stiánia Norwegiai megyé-

ízároknak kezeinél vagyon; ben, halászatot üzz.

egy világinak: KuboSamo, Jarmata , gazdag német falu.

ez legfelsö hatalommal 's Temesvár Várm.ben Temes-

jövedelemmelbir;'segy pap- vártól nem messze , , F. U.

nak -. Dairi Soma ez eránt Sándor fam. fold's szölö mi-

legnagyobb tisztelettel vi- veléssel.

seítetnek; Meacoba lakik. Jarmen , (53o 55' É Sz. 31o 14'

A¿ orez. fö 7 tart.okra, ezek K. H. ) vs , Pomerániában,

08—72 tart. ezek 604 kerül. Anklami kerül. Peene mel-

tekre felosztva , a' mint lett 85 h. 590 1. kik Stettin-

mondják 13000 vsokat fog- be való gabona -elvitelböl

lal magában. Idoszámlálá- 's halászatból élnek.

sok Nic-o vagy 660-tal Kris- Jarmeritz , Kaunitz Questen-

tus születése elött kezdödik. bergi mvs 's ,szép kastély

Зарага, Hollandus vs Mataran Morva orsz. Znaymi kerül.

orsz. Java szigeten, hasonló Rokitna mellett, igen 4jó'

nevü tengeröblön ; Chinai- kônyvtàrcal , siép bertel

ak lakják; kereskedést üz, 238 h. 1460 1. egy pléb.val,

lapydia , Illyricum egy fö tar- melly egyszersmind országi.

tománnya volt ; fö vsa Me- Dékanság, jeles kath. temp-

tulum (Meiling.) lommal.

laraczen , nemes varos Poseni larmolinzc , vs Podolia Oros*

nagy Hrs.ben melly Burkus Helytart.bah. . ,

orsz.hoz tartozik, 24 h. Jarnac , helys. Charente mel-

1arau.sk , (57o 24' É. Sz. 65o .50 ' lett, volt Ansroumai* tart..

К. H.) vs Viätzk Orosz Hely- annakutána Charente fran.

tartoságban JaranWyscheg- oszt. 320 h.' 1730 1. Ezen tá-.

da mellett 47.50 1. selyem 's jékban verettettek meg a're-,

pamut portékákkal keres- formátusok 1569-ben har-

kedik,és Bunda börrel,kom- madik Henrik által. * .

lóval , mézzel, viaszkal , larnage , város Creuse francz.

börökkel 's faggyúval. oszt. 60 h. 730 1. Irps vajjal

lardan , fok Moreának part- 's sajttal kevesfcedik. {

jain Gorog orz.ban. Jaroczewo , nemes vs Poseni

~iaren.sk , város Wologda Orosz nagy Herr^s.ben 380 1. j

Helyt.ban Wytschegda mel- Jaroczin, fallal kerített vs új,

lett îçoo l. terméseivei ke- Len^yel orsz.ban Kalisi vaj-

reskedik. daságban.

П Uli. LEX. III. DAB. 4



iaromierct , kis CsehvsKönig-

grätzi ker.ben Aupának El-

bébe való béfolyásánál 440

h. 3060 1. Cs. К. Pósta hiva-

tallal , Dekán templom-

mal.

Jaroslaw , (49o 59' E. Sz. 40o

32' К. H.) jeles kereskedö vs

Gallicziának Przemysli ke-

rületében , Sán folyó mellett

12000 lak. káptalan tempi,

mal, katonai gazdagság Co-

missióval, nemzeti oskolá

val, jeles 's hires vásárral,

melly Augustus 1.5-én tar-

tatik. A' lak. vásznot , fo

ndit , durva posztót , vi-

asz gyertyákat 's m. ef. ké-

szitenek; ezekkel keresked-

inek. Sán f'olyón sok só el-

vitetik. Ezen tajékban nagy

erdôségek találtatnak, mel-

lyekböl sok hajó épitésre

«zükséges fa Danzigba elhor-

datik. Vannak itt 2 viasz fe-

héritôk ia, mellyekben több

mint 40000 mázsa viasz fe-

hérittetik.

%arotlawecz , ( Maloi azaz ki-

csiny) 54o ¿9' É. Sz. ,55o 50'

vs Kaluga Orosz Helyt.ban

Luscha mellett 234 h. 1630

lakosi. Vannak itt jó vásá-

гок.

íaroslaw , Oroez Helyt. Wolga

és Mologa mellett, Wolog-

da Kostroma, Wladimir,

Twer ,. 's Mowgrad Helytar-

tóságok között , 672 □ mfd

nagy, 7*2200 lak. egykevessé

hideg, ijegyes, jól megva-

gyon vizezve , résszerént

mocsáros is , gabonában ;

lenben, kenderben , szarvas

xnarlíában gazdag. A' lak.

csupán Oroszok, kik között

bevés Tatárok, Tscheremis-

sák» 's maganos külföldiek

találtatnak. Igen munkál-

}<odók, többfele méstersé-

geket üznek , kiváltképen

elesség 's apró kereske-

üést. A' fabrikák nem leg-

utolsók. Aeon 12 ker.ekbol,

mellyekre ezen Helyt. oszt-

va vala , 10 forniáltatott.

Fô vsa

Jatotlowl , v. Jaroslaw , (57o

37' 30" E. Sz. .570 ¿o' K. H.)

régi С il századhan épiilt)

vs Wolgának jobb, partján,

Kotoroslának abba való bé

folyásánál 19 mfdnyire Sz.

Petersburgtól , Görög Püs-

pqknek lakóhelye, 37.^4 h..

mellyek közüt t ¿y kóhá/ va-

gyon , 20000 1. 84 tempi. 3

klastr. e^y Semináriómmal,

nemes ib oskolával , vagy

az úgy nevezett Athenae

um fö nemzeti oskolával ,

talált gyermekek házával.

Ezen vsban több fabrikák ta

láltatnak, ezek között 2 vá-

szon kézmiv , 1887 székkel,.

3 selyem fabr. 331. székkel,

nagy papirosmalom béhozó

olajpréssel.nem igazi arany,

's e/.üst dróth fabr.val. Réz,

gâliczkô , ólom görögczeru-

za , miniom fabr. 5 szap-

panfozéssel , ,4 gyertya csi-

nálással , 1 kotéljértó^ág-

gal ,50 timárságal , mezei 's

fabrikabéli , más és kiilfüldi

portékákkal való kereske-

dése jeles.

Jarotichewo , nemes vs Burkus

orsz, Poseni nagyHerczs.ben

72 h. 380 1.

laratschyn , nemes vs Poseni

nagy Hercz.ben 780 1.

Zarra, nagy vs Kaarta Kirs.

ban Nigritziában Afrikában

némélly kftsziklás hegyek-

nek tovében ; kö házakkal.

"iorsk , Arsk, (56o 10 E. Sz. )

kerületi város Kasan Orosa

Helyt.ban Kasanka mellett

104 fa házakkal, 350 1. egy

fa várral.

laryetow , Urad. 's vs Galli-

cziáhan Lembergi ker.ben.

latch, Jassyj (47o ¿'30" É. Sz.

4íc io' K. H.) Moldvában

ío vs Badlui folyónél, 6000
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jobbára csekély házakKal, 4 megye vagyon Sagard *s.

149601. Hospodárnak vagy Babbín 70— 8 j hely.kel 2300

Fejedelemnek, éag'órogÉr- 1. kik halászatból marha te-

Бекпек lakóhelye, kanafasz nyészetbôl , 's foldmivelés-

fabr.val, jó szölö mivelés- bol élnek.

sel azon tajékban; gaboná lassa, Rubeniták vea Jos. 13,

val, borral, bundabörök- 18. Medebatól nem messza

kel , gyapjúval , viaszszal , Palaestinai Arabiában.

mézzel, faggyúval, lennel, iussii, Ptolomaeus tanúsaga,

's marhával kereskedik, va- szerént föl. Pannonia lakosi

gyon itt posta 's egy Orosz voltak.

Consul vagykövet isa' ke- lassy , l. Jasch.

xeskedésnél.Ezen vs a'Török lastrow, Lengyelül Jastrowî-

háborúkbansokszor elpusz- ce, ("53o io",£. Sz. 34o

tittatott. ' 29' 20" K. H. ) vs nyugoti

Zaschau , 1. Jászó. Prussus orsz. 230 h. 2566 ke-

Jaschken , Jaschkowen,' város reszt. 364 zsidó lak. posztó

keleti Prusszus orsz. Oletz- fabr.kal,festö mühelyekkel,

kvei kerül. Dopken tavánál pátkó fegyver 's kasza ko-

22 h. olvasztóhutával , 's vácssággal.

vashámorral. lastriah , vs Varsói volt , Ra-

lasenitz , f'alu elö Pomerániá- domi oszt.ban 5,5 h. melette

ban Randow ker.ben Oderá- van egy igen nagy erdo.

nak friss Haffba való bé- Jász-Apdti, priv. mvs Jászság-*

folyásánál , 97 h. loool. kik ban, Egertöl 6 Jász Berény-

jobbára halászok , es hajó* töl 3 Pesttöl 11 mfd. tulajd

íegények. pléb. és tanácscsal 6o¿3 kat.

iasinnowkn , nemes vs Byalis- lak.kal. ' -

tock Orosz Helyt.ban 620 1. last- Berény , С 47° Щ' 5&" É.

laslo , v« Jasloi kerül. Gall i- Sz. 37O 34' г" К. H. ) Jász

rz;iában a'ker.et hivatalnak ker.nek föhelye ; Zagyva. fó

lakóixelye , egy pléb.val , keresztül folyja , meíJyen,

egy kástéllyal, kerületi ver- ikét s/.igetecskék vagynak;az

bunkos kanczellariával, Jas- eggyik Leopold, masik Jo-«

lo , 's Wysloka folyóknál ' sef szigetének neveztetik ,

fekszik. Magyar orsz. Nádor Ispán-

lasloi kerület , Gallicziában 5 nyainak örök emlékezef ere,

vs 11 mvs 371 falu 27341 h. mulato helyül szolgálnak,

's 192610 lak.kal. Itt vásárok is tartatnak; va-,

lasmund , fél sziget, vagy fok gyon itt posta státzió 2000

Rügen szig.SvédPomerániá- h.._n882 l. Itt sok régi fegy-

ban, mellyeta' Svédek Dá- verek ásatattak ki; kineve-

nusoknak, ezek Burkusnak zetesen azon jeles Lehelnek

által engedtek; melly Rü- manyar sereg vezérének kürt.

gennel keskeny foldáltal. es szarva , mellv regenten a-

éppen igy más foldszorúlat rannyal , és drága kövekkel.

41tal Wittow fél szigettel voltkirakvá, mosfchémelly

öszvekapcsoltatik. Napke- figurak vajçynak rajta met -

léti végén Stubenkammer sítve.Másképen Jásr. kürtnek

nevü fok vagyon. Jasmund is neveztetik. Va<ryon itt.

's Wittow közöttfekvö ten- egy kath. tempi. Gyrrmazi-

j^eröbnl Tromperiknak ne- um, Barátok klastr. Kálvi.T!.

ve'^etifc; ezen fëlszigetben nieta tempi, ió föld miVe-

- 4** .
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ïéssel. Házaí jobbára ala- vány glóbisok 'e m. a' f ké-

csonyak. ezitetnek ; vagyon itt méhu

]asienivza , tót falu Arva tartás is.

Várm.ben, Biela fó mellett, iáitó Miadstent, Podprots, falu

Namestóhoz i óra. F. U. a'

Kir.kamara, hires sör és pá-

linka fözö házakkal és ol-

vasztó kemenezével ; kath.

lak. leginkább juh tartas-

bol és vászon készíttésbol

élnek.

iasiennvact , Jessenovacz, mvs

inelly 17.5 h. áll, a' Banátusi

katonai ¿atáron, egy kath.

's nem egyesült Görög pléb.

val és pósta váltássaí. Du-

bicza, és Nowszka köztt.

ianka y szabad mvs Horváth

orsz.Zágráb Várm.ben tulaj-

don pléb. val, Barátokklas-

tromával , Erdödy Grófhoz

tartozandó kastéllyal, har-

mintzad hivatallal , pósta

váltássaí, Barálok klastro-

mával, Karlstadt és Rukov-

patak köztt.

ildjiJacz , Jaszlowitz , tót kat.

falu Posón Várm. N. Szom«-

battól 1 \Jl\ mfd. jó szölö

miveléssel és jól íftlo ele-

séggel. G. Pálfi Szomoláni

urod.hoz tariozik.

Säst Ladány, magy. priv. hely.

Jászságban , Jász Apátitól

n. k. ¿ mfd. 4058 kat. lak.

kik íoldet mivelnek, és ha

las znak.

iásió y Jaszan , Jaschau, Joosz,

(48° 40' 5" É. Sz. 38o 39^30"

К. H.) mvs AbaujvárVárm.

alsó Meczenseiftól 1 \f% óra,

régi tornyos vár és magyar

mvs egy jeles Praemons-

tratensis Praepostsággal ,

szép kath. tempi, mellyben

sokalabasztrwmból való osz-

lopokvannak, vad&skertel,

és országos levéltárral.Szom-

«zédságában sok 's jó már-

vány találtatik. Ezenmár-

ványból itt sikos asztalok,

oltár darabok , oszlopok ,

sirliövek , mo/sarak , már-

Abaujvár Várm. Kassaijár.

ban Metzenseiftól ii^zóra.

Hegyek 's erdök kb'zótt vas

's piskóltz bányával. Jászói

Prepostsághoz tartozik.Lak.

elegyesek.

Zátzsdgy Districtus Jazyg-um ,

e' szabad és priv. kerület

fekszik Heves, kül. Szolnok,

és Pest Vármegyék köztt,.

nagysága 17 □ mfd. hossza

5,'szélessége 3—4 mfd. Gaz-

dag termésü térségbbl áll,

csak néhol homokos, ám

bar nevendék erdeji gyara-

podnak,fából még is szük-

séget szenved. Nevezetesebb

folyói : Tarna , melly Heves

Várm.ben Prodony és Pa-

rádhoz közel eredvén , az-

utánn a' Síroki tóból, és

számos patakokkal öregbed-

vén, Szolnoki vár alatt a'

Tísza folyóba szakad. Zagy-

wa is nedveséti e* kerüle-

tet, több patakokkal egy e-

sülvén, és ott, hol Tarna

Tiszába ömlik. Termései :

mindennémü gabona; mar-

ha tartása igen jeles. Ha-

lakkal ésrákokkal isbövel-

kedik, kivált Tarna ésZagy-

wa vidékin, mellynek rét-

tyein sokszénát is takar.Két

nevezetes sánczai vannak,

eggyikCsbsz árkának,a'má-

sik kisAroknak neveztetik.

Lakosi tbbbnyire mind Ma

gyar nyelvüek , a' Kuni-

} ászoknak maradéki, a' ke

rület is rólok neveztetett. ;

más szabad szármozásúak

is felVétettekkbzibek.3mvs-

ban , 8 falúban 5 pusztában

4:5ó43 számúak ; fb és gyü-

lés helyök Jászberény. E-

gyenlö szabadságokkal és

Hissokkal bírnak a' N. és K.

Knn kerületbéliekkel. Fo



fcéperi a' N. ïspânytôl mint •

fö Kapitánytól» és ennek

személyét víselo Kapitány

tól függenek; a' politiku-

mokban pedig a' K. H. Ta-

nácstól. ,A' R. katbolikusok

az Egri Ersekseghez , a' re

form atusok pedig a* Duna

mellyéki Superintendentzi-

ához tartoznak. N, és К.

Runsággal eggyütt юорог-

tá}ik vannak.

Jautrabje , tót falu Trencsin

Várm. Nyitra Zsámbokrét

dö Neisze mellett , melly

essö 's harmat viz által sok-

szor kiárad,568 h. 4,590 1. kik

vászonnal , lennel, fonállal

's gabonával nagy kereske-

dést üznek ; jó kolbászokat

készitenek. A' hajdani kas-

tély fenyiték 's dolgozó ház-

7Â fordíttatott, hol paraut

fonyattatik , 's karton s/.'ó-

vettetik. A' vs elött vagyon

egy luth, templom, 'a dcák

oekola. A' pléb. tempi, ka-

tholik.usokb.oz tartozandó.

hoz 4 1/2 óra, orsz. Útja mel- Jauerburg , két falu íelso Ka

left, jeles ásványos forrás

sal. F. U. több nemes fam.

Jati , íó Val di Mazara tart.

Sitziliában, melly Castel a'

Mare tenger öbölbe ömlik.

Jats , Jauts , Dschatek , nép

Hindostán tart. feleö Gan

ges mellett , igen âzoroe

tart. mellynek térsége csak

2 □ mfd. A' lak. mezei gaz-

dagságból élnek. Fô városa

Bhartwor.

Jauer , Herczs. alsó Siléziában,

mellyet k.re a'Glogaui Lieg-

nitz, 's Schwednitz Hers.gek

• ny.ra pedig Cseh orsz. 'e Lu-

sátzia határoznak. Térêég

nagysága 55 i/aQmfd 209030

1. Siléziának leghegyesebb

része, az úgy nevezett órias

hegyeknek legföbb tetöit,

Seifenberget, nagy 's kis

Sturmhaubet,'« a' t.foglalja.

Fabrikákra 's kereskedésre

nézve leggazdaggabbHerczs.

Bober , Queisz , Katzbach ,

Zacken folyók nedvessitik;

határjain Elbe '$ Iser ered-

nek.3 kerületekre osztatik ,

t. i. Lövenbergi , Bunzlaui,

's Hirsrhbergi ker.kre. A'

Jaueri ker. 4 i/2Qmfdetté-

szen , a.3880 lak. Fô vsa

huer , Jauravia , az Oriási

hegyláncznak tôvében , 665

Párisi lábnyira a' keleti

tenger fellett , Jaueri víz

mellett, vagy a' dühöekö-

rinthiában,Laybachi kerül»

mellynek eggyike Jawer-

nignak ie neveztetik , va

gyon ebben ólom kemencze

vashámorral; másikd Jauer-

bürg im ©erent , vagy Jau-

erniczának neveztetik : a'

havas hegyeknek tôvében

fekszik; találtatnak itt a-

czél, ércz , ólom gödrök , 'a

aczél mühelyek.

Jauernick , kis vs Austriai Si

léziában Neisze Herczs.ben.

Troppaui ker.ben, 50o 43 F„

Sz. alatt sok gyapjú maté-

ria takácssággal 226 h. 19,30

lak. egy kath. pléb. tempi,

herczeg » püspöki hivatal-r

házzal , városi tanács ház-

zal. Hegyen épült Johah-

nesberg nevü kastélyon al-

lúl fekszik.

Jauernig, falu Austriai Silézia

Neisze Hercz. Troppaui ke-

ben ;a'Hercz püspöki Johan

nesberg hívatalhoz tarto-

zik, Prusszus határtól ñera

messze 150 h. 900 1. kik né-*

metiil beszéllenek;egy kath.

tempi. mal.

Juucmtcztt , 1. Jauerburg.

Jauja, ker. Tarma tart. déli

Amerikának Peru Vice Ki-

rályságában ; gyömölcsben

rozsban, szarvas marhában

gazdag 58290 1. Ffthelye Ar

tumjauja vagy Jauxa.

Jaul , vagy Aea.u fczigetek, \ß:
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«¡ammal , mellyek a' Mo-

lùkkiakhoz azámláltatnak

Tidori Sultánhoz tartozók,

ki ezeket 3 fô tisztek által

kormányoztattya ; itt igen

egésséges a' levegö. Halak-

kal 's tekenyosbékákkal bö-

velkednek , ezeknek husá-

ból a' lak. kiknek ezáma

2400 , jó kolbászokat készi-

tenek > 'e azokkal keresked-

nek. Ezen saigetektöl nevez-

telik az Aeauiazorostenger.

Jaune, V« Sabaudiában Chat

hegrynek tôvében Szardini-

ai Király birtokában, Bo'ur-

get tavának ezomszédságá-

ban.

Jauts , 1. Jats.

Jawxí' vs lile 's Vilaine Francz.

oszt.ban 3300 lak.kal.

Jauziers , vs abó Alpesi Fr.

- oszt ban 300 h. 2200 1.

Java, (16o—8o 30' D. Sz. íao

• — ¡31« К. HO. a' Sundi Szi-

geteknek egyike 'keleti ln-

diában , melly Sunda «zo-

rostenger által Sumatra szi-

gettól választatikel ; 2400 □

Hlfd nagy , vannak itt eok

nagy hegyek, ezek közott

tüzet okádok is p o. Tagal;

mellyek között Geteberg

ñevü hegy 8000 lábnyi ma

gas. Tengerbe kinyúló (p-

kok Weetende vagy Palm-

baü , Bantam a' Sundai út

mellett, Carawang északra4

Sandano, 's Ostcap keletre,

Wineto délfelé. Legtöbb fo-

Íyók északf'elé vannak , ki-

váltképen Sandapura. Van

nak ezen szigetben több ten-

ger Öblök, 'e «zoros tenge-

тек. À' száraz esztendö ré-

szi vagy keleti (ost) Mous

son rendképen váftoz-nak.

A' levegö eok raoceáros he-

lyek miattveszedelmes.Föld

indulás itt valami közönse-

ges ; m4sképen ezen orsz.

V termékeny: mindenféle ker-

ti gyümölcsöket 's vetemé-

nyeket hoz , kókoszdiót ,

kenyer gyümölcsöt ; kávétr

boréot , igen jó indigotbam-

bus és czúkor nádat, risliá-

eát, gyombért, pizángot ,

ananas 's más gyümölcsö

ket. Majmokat, szarv-órú-

kat, tigriseket, zlbetmats-

kákat , bivalokat, krokodi-

lusokat, kigyókat látni itt

nem ritkaság. Arany, e/.'ú»tr

réz , gyémánt , smaragd ,

rubin , büdöskö , só, asvá-

nyos orsz.ból nyeretik. b-

zen »zigeten több királyok

uralkodnak, kik a' Hollan-

diai keleti Indus Tarsaság-

tól függneh , kiknek itt io

lakóhelyok vagyon. Az itt

szülötteken kivül vannak

itt aok Europaiak.kiváltké-

pen Hollandusok , és Azsi-

aiak , ú. m. Chináiak 's má-

eok, kik mi i ido»/, ve 915,590-

emb. álló népséget tesznek.

Legjelesebb nyelvek, mel

lyek itt uralkodnak, a' Sun-

diai, 'в H ollar dus. Több-

féle pogány részek között

Keresztények 's Mohamedá-

nok laknak keverve. A' Ma-

layok itt, mint más szom-

szád szigetekben is, jó arany-

müveeek. Altaljában ezen

sziget 4 fô osztályokból t. i.

Bautam , Jakkatra , Sche-

ribon , 's Jávának napkeleti

partjából áll.

lavernig , 1. Jauerburg.

lavodnejo Selo , falu Kasan

mellett Orosz bir.ban szat-

tyán fabr.val.

lávorsno, kamerális urod. volt

Varsói Hercz. Olkuszi ker.

hajdani nyugoti Gallicziá-

ban , hol a' legjelesebb kö-

szén bányák vannak. Már

1805-ben 16319 mázsa go-

romba kószén nyer«ttete.tt,

mellyek a' közel fekvô Prze-

nica folyón Krakóba el-

vitetnek.

■Saworniek, város Gallicziában
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Äzeszowi ker.bem

laworow , kir. vs Gallicziában

Przemyli ker. kath. 's gö-

tög pleb.val.

JaWarjJto, falu Krakói oszt.ban

köszen gödrökkel.

lawurek, falu Morva orsz. Bru

ni ker. 64 h. 340 lak. ezüst

bányával; hegyek között

fekszik.

laxarte* , Sogdiana tart.ban

folyö viz, Tanaistól külöm-

bözö.

laxtt , 1. Jaget.

Jajrcza , Jaitza, Török vs Bli-

vának Verbászba való tor-

Jtolatjánál^Banialukai Sand-

schakságban Bosniában, 60

h. erôs köszikla kastéllyal.

later , Jaeser , I. Krön, гб, 31.

helys. Palaestinai Arabiá-

ban, Philadelphiától 10 mid

nyug.ra , Hesbontól 15.

laier , fóviz Judaeában , Ti-

beriás tó és a' holt tenger

köztt «zakadt Jordán vi-

zébe.

Jazlowick , vs Tarnopol Galli-

cziai ker. 2000 lak.

lazólo, nresterségee fó Littaui

Orosz Helyt.ban , melly Fa-

zolo 's Schar folyókat ösz-

vekapcsolja^ és ezek által

Dniepert, 's Niement is,

vagy a' fekete 's Bálti ten-

gert , 40 orosz mfdnyi hos-

szú.

latyges, Ptolomaeue tanusága

szerént legjelesebb Nemzet

Sarmatia lakosi köztt ; a'

mai Austriai Galicziában

laktanak ; Diocletianustól

meghódíttatván , résznyire

Rajna mellé ezállíttattak ,

(Sarmatae Rhenani) rész

nyire Orosz orszJaa költöz-

tek. — Jazyges Metanastae,

Tisza 'sDuna köztt laktanak

Garam vizéigDaciában;'* az

elôbbiekkel rokonok voltak.

Jazygi* , 1. Jász&ág.

3eaU , máwk szerént Joal ,

S*erecsen falu tenger rael-

lett Sin огзг. këzép Sene-

gambiában , francz. keres*

kedö házzal.

lechnitz, helység 105 h. Cseh,

orsz. Saatzi ker. 1 Dékán

tempi.mal ; regenten arany

.bányák találtattak itt.

Jecierzaty , vs Tarnopol Gal-

^ licziai ker.ben.

íecke, folyó Lüttichi tart.ban

most egy. Bel gy i oraban ,

melly Mastricht alatl Maas

folyóba ömlik.

Jedburgh , vs Jed mellett Rox-

burg Grófs.ban déli Scótziá-

ban 2000 lak. Vannak itt

szönyeg, len, pántlika , ha-

risnya , durva posztó

fabr. méhtar tással', ásvá-

nyos forrásokkal. A' regen

ten virágzó kereskedés most

elmult.

ledda , Dschedda , Dsjidda,,

Gedda , Gidda, (18- 1' E.

Sz.) 500 házból álló vi egy

révparttal az Arabiai ten

ger öbölnel Hedschas Ara

biai tart.ban , a' Torók Ba-

sának 's Mekkai S"hepif Kö-

vetjének lakóholye. A' cse-r

kély kivitele közönst/gesen

mandolából áll. Ide^gyip-

tusból gabonát ho/.n к , aï

Anglusok pedig Europa!

portékákat küldenek.

Jeddo , Jedo , Edo , (35° 48' E.

Sz.) Japan oasz.nak fó vsa,

Tonga fónak mind a' két

részén , 's egy nem mély

tengerbbolnél , 5 szab. Cs.

kereskedö vsok közül az el-

sö. Kubónak lakóhelye , ki-

nek palotája árkok, kftfa-

lak 's hidak által a' vstól

el vagyon szakasztva. Kör-

nyéke ezen palotának 5 ora.

A vsnak kornyéke 21 ora ;

730000 ház. és 1 mili, lakoe»

kik között sok kereskedök,

mesterség mívesek 's mes-

ter emberek vannak.

ledlinsko , vs hajdani Warsój».

Herczs. Radomi oszt.ban,;



Sedo, 1. Jeddo,

Jedownitt , mvs Morva orsz.

Briinni ker. Reitri Urod.hoz

tartozandó egy pléb.val ,

régi kástéllyal , majorság-

gal , 113 h. goo Iak.

Sedrteinow , vs Krakói osztály-

Ьап.

dedso , Yedso , Seso , Chichai,

Tschika , Insu , Matsumai

Kurli szigeteknek eggyike,

legjobban délre fekizik; Ni-

pontól Sangaar szoros ten

ger által el vagyon osztva,

tulajdonképen két szigetek-

Ъ61 all Jeso-Gasima , az az

Jeso szigetböl, és Okujcso ,

az az, febö Jesóból ; el-

eöben Japani Császártól

függö, 's néki adózó Feje-

deíem uralkodik , másiha

pedig szabad , de még a*

Japanoknak is isméretlen*

Találtatik itt arany, eziiat,

fa , medvék , czethalak ,

bunda börü állatok; a' halá-

szat 'a rzpfhaJfogas a' la.

kosoknak ïo foglalatossá-

gok.

tSedwawno , német vs Warsói

volt Herczs. Lomza oszt. ,52

h. 480 lak.

ieetxe, Freetze , folyó Westfá-

liában, SalzWedel ker. ered

Elbe oszt.ban Altferehantól

ïcm messze több források-

ból , Beetzendorfnál Zun-

tlerral öszvefoly , Salzvedel

új 's régi vst eíosztja , hol

hajókázható lesz. Bundét

magába felveszi , azután

Molnik 's Dumme patako-

kat , 's így also Elbe oszt.

álfmegy , hol Hitzaker mel-

lett Elbe fóba szakad.

Zefremow , vs Tula Orosz Hely-

tarts.ban 396 h, 2070 lak.

Jegt-t tenger, a' nagy tenger-

nek egy resze , mellynek

kozép pontját a' föld sark

tçszi , és a' melly északi és

déli ьагкок körül nyulik.

Az északit határozzáít Eu-

ropának , Asiának és Ame-

rikának partjai , mellyek

közül az Amerikaiak csak

ñera egészen , az Asiaiak

pedig egy részént esméret-

lenek. Mathematikai hatá-

rúl az északi sark köret le

bet venni. Az Atlanti ten-

gerrel Norvegia és Grönlan-

dia között , a* nagy világ

tengerrel pedig az úgy ne-

vezett Annian út által kap-

csoltatik öszve , alkalma-

eint a' Baffin öböllel is ösz-

veragad , és így ezen öböl

az északi jeges tenger üble.

Csak egyedül az el*ö nagy

nyiláson lehet ezen tenger-

be menni. Többnyire ezen

tengernek csekély a' mély-

sége , és csak igen kedvezö

nyárban lehet rajta hajó-

kázni , t. i. Junius végétol

fogva egész Sept, végéig ;

máskor be vagyon fagyva,és

soha sines jég nélkül : a'

szelek ezen a' tengeren vál-

tozók , a' keleti szél még is

legnagyobban uralkodik. E-

zek hihetoképen északi A-

merikából, sok fát, kivált-

képen pedig fenyöt és ve

ros fenyöt hajtanak Sibe-

riába, Kamcsatkába, Islan-

diába, és Gronlandiába. E-

zen északi vizekbe nagy

czethal fogdosás vagyon. A'

legszebb esméretes szigetei

Spitzberg és Nowaja Seml-

ja. Ebben a' tengerben

vagynak a' Cari , Obi , Je-

ni , és Lenai öblök. A' fe-

hér tenger Europában en-

nek egy része. — A' déli je-

ges tenger messze beterjed

a' fold derekába , majd csak

nem a' 6o°-igD.Sz. Ehez kö-

zel vagyon az a' sziget ,

melly Amerikának déli ré-

szét határozza. Csak ama'

hires Cook vala az , a* ki

ezt körül hajókázván , eb

be hémenni mérészelt, és a'



îégdarahok, jégmezôk, szél- met orszàgî jôvevények.

vészek , ködök es hidegek Csak némelly fabrikákkaf .

miatt a' haiózásra csak nem birnak , kiváltképen timár-

egészen alkalmatlannak ta- ságokkal , »ó , 's salétrom

lálta. Még eddig csak egy. fôzéssel, materia 's vászon

legki»sebb nyoma sincs itt kézmivekkel ; azért a' ke-

a' száraz földnek, reskedés ezen portékáknak

îég-fok , C7°° 45' E./Sz.) egy kivitelére nézv* igen jó. E-

nagy , Ramcschatkán által zen Helyt. 8 ker.tekre osz-

az északi Jégtengerbe nyú- tatik. Fo vea .,

16 fok , a' hol tele minden iekaterinoslaw , v. Katharinos-

}ég darabokkal vagyon , es Jaw , (48o 27' 20" E. Sz. 52o

a' meddig a' világot körül- 41' 30" К. H.) 1784-ben épít-

hajózó Kook 1778 elöre nyo- tetett vs Kidaknak Dneper-

mult. A' Muszkáktól Sen- be való béfolyásán aa.3 mfd-

ténôsnek , vagy másképp nyire Petersburgtól, 2,500 1.

Noecs Techalazkynak ne- A' Sibiriai fö bánya hiva-

veztetik, talnak lakóhelye, jeles posz-

3ég hegyek , így neveztetnek to fabrikákkal. -'■■[

ama maga» hegyek , mel- Zebelfalva , Jeklsdorf, Jaklow-

lyeknek teteje mindég hó- ce , Tót falu Szepes Várm.

val és jéggel vagyon fedve. Margitfalvához közel , Lô-

Helvétziában iegee bérczek- cséhez 8 \fi ora. Tiszán in-

nek, (Gletscher} neveztel- nét. F. U. Jekelfalusi és Bar

rí ek , Tyrolban Fernernek, czav fam. va* bányával , 1

Islandiában Joekelunek. kath. pléb. és tempi.mal >

Jegorjewsk , vs Räsau Orosz egy vashámorral.

Helytart.ban. Jelabuga , Elabuga , ("55° 3°A

Jegun, vs Gers francz. oszt. E. Sz.) vs Кama mellett ,

2020 lak. Wiatzka Orosz Helyts.ban,

Yekaterinburg , 1. Katharinen- a' lakosai ezüst és rézmí-

burg. vesek , képfestók , sok fog-

Jekaterinopol , Katharinopol , hagymát ültetnek.

kerületi vs Kiew Orosz Zelalabnd , vs Kabulistán kele-

Helyt.ban. tiPersiai tart.banKamek fo-

lekaterinoslaw , Orosz Helytar- lyónál.

tóeág Slobodis , Ukraine , leintmu , Elatma, (.54â 5' E.

Poltawa , Cherson, Tauria, Sz.) vs Oka és Moschka mel-

Helyt.któl , 's Doni Kozákok lett Tambon Orosz Helyts.

tart.tól kbrüivétetett 1417 ban 778 fa ház. 4220 lak. bii-

□ mfdön 600000 lak. A' le- dös 'e gálitzko fôzéssel , vá-

vegöje kellemetes, még té- szon fabr.val , gabonával,

len által is gyenge. A'földe lennel , viasszal éi mézzeí

lapályos , de vaíamennyire kereskedik.

magosan fekszik. Dnepr , Zelenice , vs volt Warsói Hercz,

Orel, Samara a' f¡> folyóji» Lublini eszt.ban.

Fában héjánosságot szen- Jelenowo , falu kis Hont ker.

ved. Gabonája \6l terem , Gömör Várm.ben , Rima-

a' marha tenyészete nagy. Szombathoz 2 1/2 óra. Szu-

Asványos országból jobbjá- chány mellett. Lak. kath.

ra só 's mész találtatik. A' jó savanyú víz kutakkal. '

lakosok részszerént Oroszok lelez , Elez , régi jeleskerüle-

részszerént nyugoti és né- ti vs Sosna mellett Orel O-
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*os»¡ Helyts.ba» , 1Î63 ház. Fejedelme 's a' lakofoknaTt

7000 lak. kik vsi mestersé- nagyobb része Mandingoe-

geket 's ksreskedést üznek. rek nemzetébôl való. Fö

Vannak itt szappanyosok , vsa Bruko.

timárok , arany mivesek. Jtmen , Yemen küzönsegesen ,

Termésekkel való kereske- de nem otthoD , szerencsés

dése meglehetös. Szomszéd"

ságaban vagyon vasbánya.

Зе/gawa , 1. Mitau.

ielitauietgrad , 1. Elisabeth

grad.

Jeilen , 1. Gellen*

üellifree , J i 1 1 i fry , vs Gambia

mellett Bar orsz. közep Se-

negambiában , Portugallu-

sok , Mandingoerek es Sze-

recsenek lakjak Angol öri-

zettel.

Jeln , kis vi Smolensk Orosz

Helyts.ban.

Vetschau, Eltsch, helység Gö-

mör Várm.ben márvány bá-

nyával, nagy vas kereske-

déssel.

Jclton , 1. Elton.

Arabia neveztetik így tá-

gasbb 's szükebb értelem-

ben. Azon Jemen tart.

Hadramautot, Schährt, Ma-

raht 's Adent, foglalja ma-

gában ; a' partja homokos

's terméketlen , es kinem

állható - meleg; belseiben

pedig hegyes, nemolly me

leg 's termékenyebb , nád-

mézet, riskását , gabonát ,

hagymát, foghagymát > u-

gorkát, dinnyét, czitromot

narancsot, kávét termeszt.

Találtatnak itt selem-fa,

mellynek héja 's levelei a'

tímárságban hasznosok. A-

loe,-myrha, тяппа, kar-

niol , achat ,,kristál, és

Jeltsch , S/.épen fekvó kastély rubín kövek; Állatqk kbzül

's út Sileziában Breslau 's lovak , 's legi

Briegközött Odera mellett.

Зетаma , az az lapályos fold,

tart. Arábiában.

Jemappe , falu hasonló nevü

Francz. oszt. Belgyiom orsz.

határin Möns mellett. Itt

Dumouriez Francz. Vezér 6

novemb. 1793 ben azAustri-

aiak eilen jeles gyözedelmet

hyert, ennek emlékezetére

a' Francz oszt. ettöl vette

ginkábi^ tevék,

közönseges , ( Dromedár )

tevék , oszvérek, kb'vér far-

kú juhok. A' lakosok ré-

szint a' vsokban laknak ,

részint pedig miñden bizo-

nyos lak helyek nélkül , sá-

torok alatt ide 's tovaván-

dorlanak és közönsegesen

Beduinekn ;k neveztettnek,

fejedelmektöl (ScheikJ kor-

mányoztatnak.

Temappes, nevét Hennegaunak Jemen , szükebb értelemben

nagyobb részét Tournasis- azon nagy/ tart.nak része ,

sal , némelly Brabanti, Lüt-

tichi, 's Namuridarabokkal

tészi , térség nagysága8o'Q

mfd 472370 I.3 ker.re Möns,

Dvornik, 'e Charleroy va-

gvon fel osztva , mellyek

423 kozségeket és 32 kant.

1oglalnak magokban , most

az eggy. Belgyiom ors/..hoz

csapatott.

melly az Árabsi tanger 0-

bbl hosszában Bab el man-

deb tenger öbölig terjed ,

48 mfd- hosszú és 20 mfd

ezélesége , két részre va-

gyon osztva : a' lapályos

vagy alsófoldre (Tchama)

és hegyes tart.nak ( Dsche-

bal) fö vs egész Jemen tart.

Sana.

Jemarow , Schemarov kis Ki- Jemgum , helys. Hanoverai

rálys. alsó Senegambiában Kir. 166 h. 1150 1. kik kö-

kozép Afrikában, mellynek iött több zsidák találtat
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Ьлк , egy révparttal.

Ztmpteland , 1. Jämtland.

¡emsfi , helys. Tawasthland

Finnland tart.Orosz bir.ban

Pende ta va mellett, hoi soli

halak fogattatnak.

Una , (.500 .56' з8" É. Sz. 290

27' K. H. ) vs Szás/.-Weimar

Nagy Hercz.benLeuthrának

Saalába való béfolyáíiánál

816 h. 4,300 1. jelee Univer-

sitással , melly 1,548-ba fun-

dáltatott , és Szász-Weimar,

Szász-Gotha, Szász-Coburg,

's Szász-Meiningen Hercze-

gek oltalmAval kérkedik.

Ezen fö oskola mellett va-

g-yon jeles Isonyvtár, test-

bonczoló szála , malhèma-

tikai 's physikabéli mívek

gyüjteménye is, jeles gyó-

gyító inté/.etekkel , egy ás-

vány tudománybéli 's de-

ák társasággal., Van egy

Herczegi museum 's termé-

ezeti kincsékneligy-üjtemé-

nye; a' kastélyban deák os

kola 's cèillag visgáló to-

rony. Számosok ezen veban

a' kalap 's görügczeruza

fabr. nagy a' pamutfonás-

sa is. Jó tengeri retket 'e

szöllöt termeszt. A' vs mel

lett vagyon Napoleon ,más

képpen Landgrafenberg, és

az úgy nevezettFuchsthurm

a' Kirchberg mellett Fekvö

kastélynak omladéka. Ne-

^vezetes azon csata , melly-

ben itt a' Francziák i40ct.

1806-ban a' Burkusokat ke-

gyetlenül meg verték.

Zendrzejvw , Amdrzejow, k. ve

Sandomiri Vajd.ban új Len-

gyel orsz.ban , Cisztercita

Ápátursággal. Az 1576 és

1607-diki Nemesek' gyülé-

sétól nevezetee.

Jengi-Calch, Jani Kaleh.

3enibasar , Novibasar » török

fó vs Skupiai (Novibasari)

Basaságban Serviában Ras-

ka vagy Orosckka fónál

8000 L A' Raguzai katft.

letelepedésének laftóhelye

egy Püspökkel.

Zenicale , 1. Jani-Kaleh.

Jenikow , 1. Janikow.

Jenisa, Jeniza , Bunonu», Pel

la , vs Macedoniában War-

dar fó mellett 6000 1. do-

hányt , esztendô által 5000

bált (Baile) termeszt , ré-<

genten Pellának nevezte-

tett, Fülöp 'e Nagy Sándor-

nak ezületé» helye.

Jenitcheher , Jengischakir más

képpen Larissa , török ke-

reskedö vs Salambria fónál

Janjeh tart. 20000 1. Mus-

eelim török tisztñek 's Er-

seknek lakóhelye, vagyon

itt fonál festes , szattyán.

fabr.val ; kereskedése jeles.

Achillesnek hazája.

lenischeher , Janjahába tiszt-

ség. Nagysága ,500 □ mfd

1.50000 1.

Jenisei , vagy Chesesz , nagy

fó Sibériában melly Uin-

Kem és Bei-Kem vizeknek

osszefolyásából származik

(51° 20' É. Sz. 1100 K. H.)

Abakausk mellett hajókáz-

ható leez , Angárat , és II-

lit felveszi ôblébe , ésTun-

guskának neveztetik , ma

ga torkolatjától nem mes-

sze Jenisei tenger öbölt for-

málja , a' jeges tengerbe

öntödik. Igen sebessen fo-

lyik,de mindéglasabblesz,

mennél jobban közelit ki*

folyásához.

Jeniszisk , (58° %T \$u É. Sz.

1090 38' 40'' K. H.) vs To

bolsk Orosz Helyts.ban Si-

biriában Jenisei mellett qoo

h.6000 Litt közöneegesen aeon

tengeri hajók Öszvejönnek,

mellyek napnyugoti Sibe-

riából *' napkeletibe , 'a

viszontag mennek , ezen al-

kalmatossággal Augustus-

ban jeles váeár tartatik ,

mellyet nem c«ak a' Sibe*
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rîaï, hanem Moscovita кe-

reskedök is látogatnak. E-

zen fellül Jeniseisk 4 féle

hajókázást tart Krasno

yarsk, Tururhausk, Irkuzk,

*s Jakuzkba. A- hús, kenyér

itt igen ócsó. Fa gyü-

mölcsök nem is látszatat-

яак , hanem сяак jó ízü

■ hogyók találtatnak.

Jenizta , 1. Jenisa.

Зепкаи , pusztaság Danzigtól

egy mfdnyire helyes osko-

labéli intézeltel.

Serine, Dschenne, nagy 's né-

pes vs Bambarra tart. Ni-

gritziában , Afrikában egy

S7.igeten, mel'yet Niger vi

re formál.

Зепд , 1. Boros-Jenö.

Zenotajewsk , (47O 30' E. Sz.)

vs 's vár az Astrachan Orosz

Helyts.ban Wolga mellett ,

a' melleslegi Kalmuk cso-

port Kormányszékének la-

ltóhelye.

'Зепираг , orsz. és vs Coul fo

nal Gangesen innensö fél-

azigetben, Iridiaban; egy-

kor N. Mogol bir.ban Asi-

ában.

ïepantscha , 1, Tjumen.

iepkremors , vs Tula Orosz

Helyts. Metscha f¿ mellett,

melly itt Don fóba ön-

' tödik.

^epifan, Epifan, Tula vs Orosz

Helyts.ban Don fó mellett

129 h. 240 1.

Sereba , falu Zólyom Várm.

jó savanyú vízkútakkal.

Sereba , Scherescha, kis Kirs,

alsó Senegambiának belsô

részében. A' Felupok tart.

tói napkeletre , Foini 's Ka-

«n Kirs.tól délfelé , íblde

íapályo8v, 's mocsáros. A'

lakosok, kik egy Király a-

latt állanak, resszerént Ba-

guonok , resszerént Felupok

résszerént Portugallusok.

lerena , 1. Gerena.

^ergmherg t 1. Georgenberg.

Jericho , régi Judaeában vs Je-

rusalerntöl 18 mfd Jordán-

tól 60 stad. kies térségen

hegyektöl kbrülvétetve( Jos.

15, i. a' Rózsái Balzsamja

's pálmafái miatt neveze-

tes vala ; most szegény fa

lu Damaskusi Basaságban

Syriában; Arabs lakos.kal.

Jerichow , kerületi vs Branden

burg kozép Márkban, Elbe

fó mellett 191 h. 1180 '1. 2

oskolával, jó dohány 's se-

lyem míveléssel.

lerichowi , ker. Brandenburgi

kôzép-Markban 38 Q mfd,

foglal .30360 1.

périmâth , Jarmuth , Jos. щ t

34. Esthaollól4 mfd. Judae

ában.

lerken , Jerkin, fft fó kis Buká-

riában kozép Asiáb.a' Mus-

tagon hegyböl ered ész.ke-

let felé folyik, Hashitu Mu

ren vize felvevése utánLost

tavába öntödik.

Зегкеп , Jerkin kiâ Bukáriá-

nak fó vsa Melescha fónál,

nagy, népes , 's jól épült

vs, pamut , 's materia szb-

véssel. Az ész Asia , China,

Tibet, 's India között vi-

rágzó kereskedésnek ko

zép pontja.

leney , Caesarea, (49° il' Ц*)"

É. Sz. 15Э «9'i "K. H.) An-

gol sziget , a' Franczia

parton, éez.felé , kosziklák-

îtal körül vagyon véve , 's

csak délirészén lapályos;

hossza x2 angol mfd , és 7

azélesége,kôrnyéke pedig36

□ mfd 20000 1. A' füldter-

mékeny , de nem minde-

nütt; a* szántó földek eîe-

gendó gabonát nem adnak,

ezt tehát a' Francz. 's An

gol orsz.ból és napkeleti

tengernek partjairól kénte-

lenítetnek hozatni. Lapá

lyos fôldének jó része gyü-

xnölcsös fákkal bévagyon

ültetve, innen gyümölcs



Jborral bovelkedik.A' marha

's juh tenyészete nevezetes ,

amaz írósvajat, ez a' szor-

galmas harisnya kbtöknek

elegendo gyapjút ád ; még

a* méh tartas is >jó ízletü

mézet ád , másképpen New

Foundlanddal való keres-

kedése 's halászatja is jeles.

A' Francz. országi lopva

kereskedésnek lerakodó

helye vala. Fö rsa S. Hi-

lier.

lerterinsk , 1. Kamyschlowá.

Jerusalem , régi : legrégiebb

neve Jebusi, utóbb Hiero-

íolyma , Sirusoknál: Ures-

lem , Arabsoknál Uraslim,

és a* Hadrián Cs. idejetöl

kezdve Aelia Capitolina.Dá-

vidnak meghódoltatása u-

tán a' Judaeai Királynak

lakhelye, egész orsz. fövsa

Cl. Kir. 5, ,5. 9.) sót az egész

. keleti vsok közttlegjelesebb

Plinius tanúsaga szerént.

Nabuchodonozor (Nebucad-

nezar) által elpusztíttatott

III. Kir. 34—55 R. hetven

eeztendô mulva ujjon felé-

píttetefet, Esd. 3 részében.

Fekvése : a* hosezúság 60o

o' széleség 310 \0r alatt.

Caesareától 105 mfd. Az or-

sz.nak kôzepén, többi vsok-

nál magasabban ; kétdom-

bon épült: Sion magasabb

vala , azert a' venak e' re

ize felsö nevet is viselt , a'

másik Akra volt , az alsó

vssal eggyütt;az elsö délrC|

(.a* má6ik ész,ra feküdt , és

egy völgy volt hözöttök;

Sion dombon volt az егоь-

ség vagy Dávid vsa (II. Kir.

5 , 7) azután Salamon pa-

Íotáfa III. Kir. 7, 1—8. Az

egész va Hárora íalakkal

békeríttetett ; az elsö Hip-

pico« toronytól ke/.dödbtt

Sionnak északi felén; egy

részfc Xistus felé vonult,es

a* templomnak nyugvré-

szén végzodôtt ; a* másik

azon toronytól délre Siloe

(Siloám) kútí'elé, mellya'

vs nyug. részén volt , ke-

rült , azután napkeletnek

fordult és a' tempi, keleti

oldalánál végzôdôtt. A' má-

sodik , vagy belsö fal a'

Gennathi kaputól »' melly

az elsö falon volt , a' ve

ész. részét keríté bé, ésegé-

szen az Antonia toronyig

tartott. A'harmadikis Hip-

picos toronyi:ál kezdödött

ész. felé került a* Psephi-

nos toronynak, innen kel-

re , a' festok temetoiénél

délre horgadott , és Cedrón

(Kidron) vôlgyénél végzo

dôtt. А'Д1рр1со1 torony a'

régi falon Herodes Királytól

építtetett , nemkülbmben

a' Phasaelon , és Mariamne

nevü is ; az elsök jó bará-

tiról , az utolsó íeleségérol

neveztetettek igy. Mind a'

három háromszegü volt.

A' Psephinos nevü torony-

a' Hippicosnak áltellenében

ész. nyug.ra egy szegletben:

állott, és nyolcz szegü és 70

ölnyi magas volt. Az Anto

nia torony , vagy is kastély,

mivel benné pompás pa-

lota volt, az észak-nyugoti

szegleténél épült a* tem

plomnak , 's ennek oltal-

maztatására , valaraint a*

temploni az egész vsnak e-

rôsségére szoigált ; ezeken

kívül voltak más több tor-

nyok is a' Jerusalemi fa-

lakon. Sion hegyéyel' e-'

gyesült egy hídáltal a' Mo

ria (Morijah) domb, mel-!

lyen építette Salamon a'

templomot (IV. Kir. 3 , 1.)

A' híd mellett Xistus, vagy

is föld felrakás (Terrasse)'

volt. A' Sion hegyéheztar-'

tozott azOphel dombis(Ne-

hem 3 , 26—27) A' negye-'

dik domb Bezetha , Сдвпо-'



,j»olis , ujvsi , Ahtonia-to-

tony áltellenében feküdt,

és csak akkor járult a' vs-

hoz. ' minekutánna tobbé

hely nem volt bellebb a'

lakásra. Az egész ve Flavi

us Jósef tanusága szerént

§3 stadiumnyi volt ker.ben

A' vsban több tö is volt ,

mint az Antoniai , és Si-

loetó (Jan. 9 ,7.) E' roppant

vs K. U. sziiletése utána 70

eszt.ben a' Romaiaktól fel-

dúlatott rettenetes ostro-

moltatással , és kevés raa-

radékin kívül elpusztítatoft

f'öldig. Hadrian Cs. idejében

újjonnan felépíttetett u-

gyan , nagy és népes lôn ,

de olly nagy tobbé nem ,

mint egykor volt , a' Síon

hegye egészen épületlenül

maradott. A'korüllévo Gol

gotha dombról, olajíak he-

gyérôl, és Czedron pataká-

rol , az ö helyeken.

Jerusalem , mostani , Solima,

Hierosolima ¡ az Arabsok-

riál Kads Soherif, az az ne

mes , 's szent vs ,nevet vi-

*el (310 48' 30" E. Sz. .53=

K. H._) vs Syriában a' Da-

maskusi Basaságban a' N.

Háremi Szultánnékhoz tar-

iozandó, Palaestina, 's haj-

<iani szént foldnek fö vsa.

A' Titus Cs. által eltörlött

vsnak legjobb helyén fek-

*zik, de ennek nem egész

térségét foglalja magában;

falai rosszak , és egy ¿ra

ülatt konnyen körül lehet

|árni. Utszái keskenyek

gorbék, tisztátalanak, csak

némelyek vannak kirak-

va. Házai rosszak , *s vaey

¿fibol vagy agyagból épít-

tettek. Lakosinak száma

¿0000, nagyobb része To

rek, Arabs, 's Zsidó , Ke-

reiztények általjában keve-"

¿en találtatnak. A' kereske-

■á'ésnek héjányossága miatt

jobbára szegényék, víz nél-

kül szükölködnek ; azért esö

alkalmatosságával az esso

vízkútakban, gödrökben ío-

gattalik fel. Tobb keresz-

tény szakadások porlekedé-

sei a' török felsftségnek so к

pénzt szereznek; regenten

10000 búesú járók is jöttek

ide esztendônként, 1784-ben

csak 2000. Siou hegye most

a' vson kívül fekszlk. A*

balvaria hegye is елеп kí

vül van, és közönsegesen

hibásan mutatt itik a'jovevé-

nyeknek. A' Dávid tornya

omladékos, kaetély , meíly

a' kerehztes hadak idejében.

a' Pizaiak álial építtetett.

A' volt zsidó templomnak

helyén fö török me' set áll.

Az olai hegy még most is

olajfákkal bévagyon iíltet-

ve, egy feriáíy órányira

vagyon a' vstol , ezen ¿ 's

ama hegy között , mellyen

Jerusalem áll, van ama Jo

saphat völgyes , mellyen

Kidron patakja folyik ál

tal. Olaj heg-yt.nl napkelet-

re feküdt Betbánia , hol

még némelly fèekély há-

zak állanak ; ezen helység

's a' hegynek tetöje kozött

Bethphage állott. Ezen vs

ban Légjelesebb a' szent ko-

porsó temploma , mellyhez

mind a' napkeloti , mind

pedig a' napnyugoti keresz-

tények is búcsút iárnak.

l8o8-ban megégett, de a' kia

kath. klastrom, és hozzá-

tartozó kápolnácska,melly-

ben áll a' valóságos szent

koporsó,sérelem nélkül ma

radott. A' Törökök eztet a*

Keresztényeknek árendá-

banadták, éVa' Római kat.

birják , de még is minden

keresztényeknek szabad

magok ájtatosságokat ab-

ban véghez -vinni. A' Gö-'

rögök az úgy nevezett szent'



tüzöket, Husvéti vatsorá-

iiál benne gyújtják meg. Az

itt levó Barátok szerzetének

Gárdiánja ezen kápolnában

szokta osztogatni a' szent

Jtoporsónak rendjét. Ebben

a* klatítromban,nem kölöm-

ben az Ürményekében is

rainden jovevények vendé-

geltetnek. A' Görögöknek

egy Pátriárkájok vagyon

itt. A' vs 's egész Palaesti-

na a' Damaskusi Beglerbég

alatt áll , ki egy Kadít,

'a Sandschakot (török tiszt-

viselök) helyheztett ide> e-

ze-n utolsó az úgy nevezett

Pilátus palotájában lakik.

A' lakosok olvasókkal , bal-

zsammal s. t. ef. keresked-

nek.

Jerusalem , vs a* volt Varsóvi

Hercz. Siedele oszt.ban ,

most Lengyel Kirs.btm.

Jerusalem , tájék Luttenbergi

szoHohegyeknél álsó Stájer

orsz. Marburgi ker. meíly

igen jó bort ád. A* hegy-

nek tetftjén áll hasonló ne-

vü tempi. A'hegy 148 ölekkel

Laladja meg a' tenger' ezi-

nét.

Jerxheim , kant. Braunschweig

ker. Orker oszt. a' volt

Westfáliában most Hanno

verai Kirs.hoz tartozik. 11

közseggel , 4810 1. föhelye.

Jerxheim, Pléb.val bíró falu

egy dombon, mellynek leg-

föbb tetöje Hees nevet vi-

s|el; vagyon itt egy hivatal-

ház jelesKorona jószág tiszt-

séggel, 1 tempi. 1 ezegény-

ház. 1 nemes telek. 80 h.

740 !. .

Jesberg , kant, Marburg ker.

Werra oszt. a' volt West-

fáliában Gibe fó mellett

17 küziéggel , 7000 1. fö-

helye

Jesberg, • mvs Gilse mellett ;

hol ez a' TreiVpatakot ma-

gába veszi ; egy Kir. kas-

télyal.

Jesd , Yeds, népes ve napnyu-»

goti Irak-Adschemi Persiai

tart. selyem 's pamutíabr.

Jes/' , Jesum , vs Esino íonál ,

Olasz orsz. olajjal, borral,

's gabonával kereskedik.

Jesidak, független szabadnép-

ségMidiad, vagyTor hegy-

ség között , Mesopotamia;

Török tart. ban.

Jeso , 1. Jedäo.

Jessen, vs Burkus orsz. Vit-

tenbergi ker. fekete Elster

mellett 430 h. i-zoo 1. Az itt

termet bor Gohrisernek

neveztetikj lennel keres

kedik.

Jesupal , k. vs Dniester viz-e-

nél Halicsi ker.ben Galiczi-

ában.

Jeszava , két római erôsség

Duna mellett Semendrjai

Basaságban , Serviában. Itt

kezdödik a/.on út , mellyet

a* Rómaiak kosziklákból

törtek ki.

Jesznitz , к is kerítetlen vs Mul

de fó mellettAnhalt Dessau-

hoz tartozandó 276 h. 1670

1. kik között több zsidók ir

vannak; posztó s/.öve'ssel.

Jethira, n. hely , Judaeában

Daromas tart, kôzepében ,

Eleuthrop.tól 20 mfd Ma-

latha mellett.

Jetiman, helys. Kirkiai Basa-

ságban Rum-Iii Török tart„

Kapuli-Derbent , az az szo-

ros kapu általjárással.

Jetkul, Itkul , hasonló nevü;

tónál fekvö vár Orenburg'

Orosz Helyts.ban 300 h."

309 Kozákkal, mint vár óri-

zetével.

Jeltan , n. hely. Judaeában E-

lenthroptól 18 mfd.

Jetting , vagy Hierting, helys,;

Dánusi Jüt.landban .Ripeqi1

megyébenWardna fónálGa-

ädyb nevü révpartal.

Jetzt, Elbe fónak mellékesfó-"

ja a' volt also Elbè Qtmi.
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Westfáliában.

ewer , a/on darab fold ne-

veztetik igy, mellyOstf'ries-

land 's Oldenburg között

az éez. tenger mellett i'ek-

s/.ik , 4 mfdhosszú 3széles.

3 ker.böl u. m : Ostringen,

Rüsttingen, 's Wangerland-

ból áll , mellyekhez még

Wangerseg sziget is tarto-

zik. Regenten Oldenburg!

Grófhoz tartozott , de mi-

dön ezek az utolsó Grófban

Günther Antalban 1667-ban

kihaltak volna , fejérsze-

mély testvérje Fiának An-

haltzerbsti Jánosnak Jever

vsát 's Uradalmát végsôren-

delésiben általengedte. De

a' fo Uradalom miatt pbr-

lekedés támadot, minthogy

ezen tart.ka a' Burgundi

jutalom j6szág vala , de egy-

szersmind bizonyos nem

volt az, hogy a' Burgundi ,

vagy Brabanti Hercz.tol a-

datott légyen. Az elsot a'

Francz. Kir. a' másodikát

pedig a' Spanyolok víttat-

ták. A' Francz. Kir. maga

jussát a' Dániai Udvarnak

által adta, melly elejéne-

zen iusst igen sürgette ,

méglen a' Zerbsti háztól

minden Oldenburgi örök-

•egböl jövö Örökös jószág

le mondása mellett , melly-

hez azon háznak valami

jussa vala , avval kielé-

gittetett, hogy 100000 Rhen

Tall, fizetése mellett más-

»ak ajándékozható jus

sát által engedte, 's 1689-ben

Zerbsti házat ezen tart.ká-

nak békességes uradalmá-

ban meg hagyta. Midön

Anhalt-Zerbsti ház is 1793.

kihalt vala,Jever II. Katalin

Orosz Császárnéra jutott,

mint utolsó Fejedelemnek

testvérjére, melly jövedel-

mét az ozvegyHerczegnének

jioltig által engedte. Sáa-

dor Orosz. Császár Gevert

a' TiUiti békességben 1Й07-

ben az újjonan akkor fel-

állíttatol Hollandi Király-

nak által engedte , azután.

Franca^ orsz.nak Ost, v ke-

leti Ensz oszt. név alatt re

ize vala; a' Párisi békülés-

töl fogva ismét vissza }u-

tott orokoséhez. Ebben

lever , v» vagyon (53a 34' 25"

É. Sz. 25® 32' 31" К. H.)

terméken tájékban fekszik,

egy kast. 2 tempi, egy zsi-

nagógát, 517 h. 2800 1. szárn-

lál ; ezek fbldmívelésbol ,

mestersegekböl, 's kereske-

desböl éínek. A' vásári ,

kiváltképpen szarvas mar-

ha vásári jelessek.

"iewpatorie , 1. Eupatoria.

Jezow , nemes v> Lengyel orsz.

Varsó ker. 500 1.

Jezreel vülgye,(Jos. 17, 16.

Bir. 6 , 33) Palaestínán ke-

resztül keletröl nyugotra

kiterjedett; a' Le<riái völgy

nyugotra esett tole; 'sszép

vsokkal rakva volt.

Jetreel , fö vs volt Samariá-

ban , az említett völgyben

Schythopolis ésLegio köztt,

az elsötöl i2.Maximianopol-

tóliomfdre. AchábKirály-

nak itt volt palotája ; a'

vs elött fekvö szftlös kert

adott okot a' Naboth meg-

olettetésére.

lezwény , vagy Jezwni falu

Temes Várm.ben Rekástól

1/4 F. U. Kama. Oláh. l.kal

kik méhtartásból szölömi-

velésbôl élnek ; vagyon itt

egy nem eggyesült görög

pléb. tempi.

Jilifres , 1. Jellifree.

Jiseford, a'Categatnakeggyik,

üble , melly Are tavával

egy kanális által kozösül.

Joachimstein, szép kastély Gör

litzen tul egy mfdnyire

Zittau feie , Radmeritz falu

mellett, hol Joachim Zsig-

rnood
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mond, Ziegïer ét Klipp- tetnek.

hausen 1728-ban világi ne- locken, nagy vs Hon Kouang

mes Kisasszonyi nevelô in- tart.ban, Chinában, jó ke-

tézetet fundáltak. A' 12 Kis reskedéssel.

asszonyok közül mindég a' Jorhens'éin, koszikla Dunának

legöregebbik a' házi m'es- közepen , melly a' Passaui

teraé. Hercz.ség es Austria között

loachimsthal , vs Ukermark határt csinál.

Brandenburgban Verbellin Joçkenum , Jockyrin, vs volt

tavánál, 192 h. 1120 lak. az alsó Alsátziában , annaku-

ide való fö oskola «685*ben tána alsó Rhenus Fr. oszt.

Berlinbe általvitetett. 710 lak» ,

loachimsthal , Jochensthal , Jockmock , templommal biró

legnagyobb bánya vs, Cseh falu Svekus Lappland tart.

orsz. Ellnbogeni ker. 620 h. Luleabappmárkban eey os-

,502o lak. gazdag ezüst, és kolával és vásárral. A' Stor-

ítobalt bányával, több szá- Lulea, í'olyóban gyöngy tsi-

zadok elött nagyobb virág- gák thláltatnak.

zásbanvala. Itt verettettek Jodar , C370 .53' E» Sz. 13o 13'

«5i7¿ben az elsö tallérok. N. H.) vs Jaén Spanyol tart.

...A! föld igen terméketlen , 32ОЭ lak.

. és azért a* lakosok bányá- Jucloigne , Iudoigne, vs Egy.

szat rnellett marha tenyé- Belgyiom Kir. Brabanczia

szetböl > és r.sipke készítés- tart. 2010 lak.

bol élnek. Vagyon itt szép Joeswe , kis szép vs Pe-Tcheli

és nagy Esperesti templom, tart.ban Chinai bir.ban ,

3 más tempi. % kápolnával. magas falakkal keríttetett,

Joachimsthal , üvegbánya Wei- nagy és népes külsö vsok-

tra '.UradaLban Austriában, kaí.

Ens alatt való tart. Meny- Johanna , hely Commoro An-

hard hegye felett való fer- juan szigetben a' tenger

tályban. 'S..- mellett 200 h. ,5 rosz Török

Jóag , sántzal korülvéte-tett metsettei. Egy a' Szultán-

határ vs, Bondu, felé Kad- nak szolgálattal tartozó A-

; echagà Kirs.ban kbzép Se- rabs uralkodik itt..

negambiában kozép Afri- Johannesberg , v. Bischofsberg,

kában.-ь r • .-i. i falu és hegyen épült kas-

Joal , 1. Jear. tély Valmy Hercz.hez tar-

Joala , Sin orsz. fö vsa Sene- tozando, Nassau Herczs.ben

gambia Asiában. Nem mes- Rheingauban 550 lak. jeles

sze Gorce szigettöl. Fran- bor terméssel , mintegy

cziákkal kereskedik* ,. . .[ 25000 for. jövedelemmel.

Joafï Angöl kereskedö szálít- Johannesberg , hegy Nauheim

vány, Gambiától nem mes- mellett Hanaui Herczs.ben,

£ze Salum Kirs.ban közep itt 1792-ben ieles csata töiv

Afrikában. i • - tént.:. v

JobbágY t Jablung, Jabling , Johannesberg , Breslaui Püs-

Jabing , Horváth falu Pin- pokséghe/, tartozandó szép

ka mellett Vas Várm. Gróf kastély Neisz Herczs.ben Si-

Erdödihez tartozandó , va- lésiában. , , v

gyon gabona és kender ter- Johann Geargenstadt > bánya v»

mesztése. Az úgy nevezett Erzgebirgi ker. Szász orsz.

Jablingi korsók itt készít- düf vçi y erdös tájékban 364,

H ÜB. ЬЕА. Ш. DAK. \ ■ 0 ,5



h. aóiolak. Vagyon itt szap- volt Champagne Fr. tart.

pan)t tozo házak, gálu/.ko Yonne oszt. Yonne í'ó mêl

és büdöskö bányákkal. La- lett, borban , gabonában és

kosi eZÜ8t,czíti, ólom'f vas, • marhában gazdag, 1000 h.

kfibált, wismuth , és bu- 5130 lab. gyapju materia és

döskö bányász munkákból bor fabr.val.

élnek. Találtatik itt Uranit Joinagur , Hercz.ség Rasbütti

nevü értz , vagyis vas szu- tart.ban napkeléti Indiábaa

rok , marha tenyéizetetje, hasonló nevü vssal.

és csipke fabrik. is jelesek. loinville , Ioanvilla , (48o во'

ïohanntsburg , lengyelül Hans- É. Sz. 22o 45' N. H.) vs volt

bork, v. Pysz , vs парке- Champagne Fr. tart, most

leti Prusszus orsz. Oletzkói feisö Mame oszt.ban , 845

ker: Pyschéfónak Spirding h. 3160 lak. szép hegyen é-

tavába való , b:éfolyásánál , pült kastéllyal , 1 576-ben

С53Э 37' y E. Sz. 39Э 28' 5' itt köttetett ama Franrzia

■S" H-) m h. 1260 lak. kik tôrténetekben azon neve-

f;yékényt készítenek, és ha- zetes Szôvetség. A' melles-

áezatot üzne'k. Ezen tájék- legi hegyeken jó bor terem.

ban kezdödik a' több mint Joka , (пару) falu Posony

I2mfd hosszú Johannisburgi Várm. Csalló körben, N.

puszt.aság, mellynek hasz- Fodénestftl nem meesze. F.

nálására hasonló nevü mes- U. több Nemessek egy kath.

terséges folyó , Nidder ta- pléb.vaî ; termékeny din-

vától AnfferbiiTgig 1764-tñl nyé és káposzta foldek.

f'ogva 1766-ig készíttetett. Számlál 1420 kat. 18 evang.

lohannishurg v. Sbdargen , ve 180 ref. és 50 zsidó lak.

Lengyel Kirs, a' volt Lom- lokato , Helytartónak lakhe-

za oszt. aío lak. "lye Bar Kirs.ban kozép Se-

"Sohannisthnl , mvs NÍnrva orsz. negambiában kozép Afri-

Preraui ker. Sternberg Bá- kában.

róhoz tartu/.andó. Zókü , Dobravoda , urad. és-

Johmdoi f, Harraehí Gr¿f ura- mvs Nyitra Várm.ben Bla-

dalma, és mv4 Morva orsz.~ ha pataknál , Galgór.ztól 5

Ollmützi ker. 105 h* 87© !• ei**. F. U. G¿ Erdödi. Lak.

Vagyon itt lén fabr. vashá- •' Tótok , kat. forrása Marias

morral , és drótot készíto nevet visel. Vára a' vstól

müvékkel, iß. óra" egy magas hegyen;

Bohnsdorf, (régi és ú]), 1 falu legink'ább hajdúk laknak

felso Lusátziában Zittau benne. Tulajdon pléb. és

mellett 1300 lak. kik ta- sok malmokkal.

kátsságból, fonál fehérítés- Jökstadt , Josephstadt, bánya

ból , gyümölcs termesztés- vs az Erzgebirgi kerül.ben

bol , homokkö bányából él- Saxoniában Cseh széleken.

пек. Az ide való homokkö Joíbaschi, helység Macédoniá-

hegységekOlbersdorftól Pir- ban Salonichitöl nem mes-

náig tartanak. sze , esztendö által 5000 bál

ЗоЛог , ország és fö vs Malac- dohányt termeszt.

ca féls/.igetben,keletre Asiá- Jo/o Inseln , 1. Juluh Inseln,

ban, Fejedelem' lakhelye , iohva , Elts , Jelsva, Alnovia,

ki a' Siami Fejedelemnek népes mvs Gömör Várm.ben,

adózik. Tofnyalla mellett, Ro?nyó-

ioigny , Joviniarum, kie vs tól ,5 óra. F. U. G. Kohári;
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tulajd. Itat. és evang. pléb. geri nyulak , galambok ,

pacsirták, hálale , klárisok

's a' t. Lakosoknak száma

187000-re, Görögök, Ola-

szok , és Zsidók. Tulajdon

Szerzodések vagyon most

Angliával. Köz jövedelmek

600000 tallérra megy.

Jdnia , (ó) tartomány kis A-

val. Así Üraság kastéllya

várhoz hasonlít ; a' vsháza

is szép , 1 ispitálya-, 2 ne-

vezetesebb útszái , több je-

les épületi ; márvány bá-

nyái , és vashámori vannak;

a* lakosi kereskedök , kézi

müvesek és szántóvetok; .

Jamanes, Indiai fóvíz, mosta.

ni nevé Jamne. '.!.->.

Jompáud'an , Hollandus'ok rév-

partia , Celebes szigétnék

déli partján Asiában, 1660-

ben a' 'Portugallusoktól eK

vették , erftsséget és keres-

kedö házakat ebben ,és a'

méllesleg fekvö szigetekben

építettek.

lonial i Joniai szigeteky eren

név{ aíatí jó a' hét ázigét-

b&l álíó fczabad tarsaság.

1807-ben 1 Sept. volt Frafic

Csásséársággál öszvekapcsol-

tatva ; a' Parisi békesség

siában, tenger parton , Mo-

lis határától fogva, Pho-

caea vstól. Miletusig , 800

stadiumnyíre terjedt ki ; f&

felyói voltak Herraus , Nie

les , Halesus , Maeander '»

a' t. hegyei : Mimos , Lat-

mus ; fokai Posidium , Tro-

gilium ; 12 hires vsai : Pho-

caea , Temnos , Leucae ,

Smyrna, Claromenae , Ce-

lophon , Ephesus , Miletu*

's a't. Tulajdonképen Lydia

és Caria része volt. Lakosi

Görögök volták.' ,„...,,. ' ï

Joniai tenger, így neveztetett
 

Cephalotvién, Zante, -ezbk *.»»tt valaM

JóniaiV Cerigo pedîg Mg«- J^kiôping',. SvelmaiKapitany-

umi Jengerben , XSf°.' №'

40° E, Sz. 370 ¿5' . io'

N. H.) térsèg nagyságok 44

□ mfd.' A' Ievegö ketteme-

tes; csendes, dö !rgen т-àl-

tozó '', '^T.êWêsz , és'mé'tn-

ság , melly Smäland ejszak

napnyugoti részét foglalja

magában , térség nagysága

98 □ mfd. mintegy 115000

lak. 3 vssal , 4029 fal. Fö

váróssa

dulas itt gyakran szokott Jönkiöping■■, régi nem ieles vs

lenni. A' távasz Januaristól alacsohymoçsàros tájékban

Wetter, Murikj'és Rock ta-

vak között , Stockholmtót

délnyugotnak 37 mfd a' ba

jó megállításra való jussal,

Gothlandi Udvari Itéloszék-

nek és Helytartonak lakó-

a ta» . helye 512 h. 3 tempi. 2 kw

dek, és virágosak. Termé-í ■ külsö vssal, 4090 lak. kik

sei : só , büdöske, ásványos némely polgári mestersége-

forráeók-, foldi szurök, ttr- 1 ket, és tsekély kereskedést

vosi füvek, len, kerti gyü- üznek. Vannak is némelly

Aprilisig tárt ; Majüstól Ö-

ctoberig a' riyár, rheRybbn

a' hévség 28o—32o iá:fem'él-

kédik y- éeHikkasztó^ ? -Öoto*

berbén <kfezdödik alz ess&s

esztendof resiz ; tele gyeii|e,

a' fák ésrñezbk mindeg zöl-

mölcs , bor , pamut , fa o-

laj , déli gyümölcs , mez ,

viasz, selyem, szarvas mar-

ha , ketskék , nyulak , ten-

kicsin fabrikák is, és szom^

szédságában két ásványos

források> Itt 1809 -beñ Sve-

kus és Dánia ors¿ágpk k'ö
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í'dtt békeség. köttetett. hutával. ••

Ronqueras ^laj, kis vs Cátalo- Joru/a , helys. ú¡ Spanyol orsz.

nia' Spanyol tart, a' Pyre- hotott 17.59-ben.egy éjtsza-

naeusok tovében. kánan. a' földböl 1491 láb.

Jontfuieres, kis vs volt Orange magas tüz okádohegy.e-

Francz. tart. Rhodânus tor- melkedett, melly még 1803-

kolat francz. mostani oszt. ban tübb mint 2000 füslolö

ban. ' - kis kinyilásokkal korül va-

'Jonsac , kis vs hajdani Sain- la véve. . s -, v , , , '

tógne í'rancz. tart. mostani Joruiio, 1. Zorullo. , ¡ u

alsó Charente oszt. 2300.1. Jos, 1. Nio. . • •' - .. , •

Seigne mellett , kerületnek Joseph, Virginia határán fek-

• iö h«lye. ../.t.-' ' v5 eröseg észak Ameriká-

Joppe , Japho> vs Judaeának ban., -. ' . ; •

• Saronas nevü ker.bena* ко- Jtisephsberfr , magos b.egy; Au-

zép tengeren , sík térségen striában Ens alatj való-^art.
(■Jos. 19,46. Jon. 1, 3. Apost. '.iBétsi erdö alatt levo í'ejtály-

■ ■ csel. 9, 36. I. Mace, 10, 4o— лЬап melly az úgy nevezett

74.) Simon 'Match, révet kopasz hegynek çésze, ;J78.2-

-nyitott itten.:(l. Mace. 14, . ben jeltöroltetett Kama.du-

5). i Itt vetteteft ki Jónás , leusi kjastrammal., Ligne

inelly törtenetböl költetett . Herczegnek itt nyári lakása

Andromeda és Perseus his- . vagypn. . .1 : . , ,¡ t

tóriája. Móstani nteve Jaífa. Josephstadt v. Plesz , jeles vár

Jordan, legjelesebb folyó.Sy- Cseh orsz.ban Königinngrä-

riában \ Palafeitinában ) , ] tzi ker.ben Metan fónak az

Chiala tavnból ered , 4<irá- Elbébe való béfolyásánájl.

- nyira a' fíild'alátt mégyen, j.oslowiti , Janpslawice,, mys

Canias mellett ' Herraon Morva orsz.. ^одучвд ker.

szomszédságában kijón, az- ben Tayához kbzel , pléb.

titán Samochines tart.nyon .val , szép kastéllyal, 14* h.

áltfolyván , Genezareth v. 860 lak.kal 4 ■ ^

Tiberias tavat í'ormálja Ja- Josselin, kig vs hajdani .felso

bok , Kidroht 's a' t. magá- Bretagne Francz tart, mos-

ba .felvévén , . az úgy nevé- tani Morbihan oszt. Pnste

zett holttengerbe bntödik. mellett, 250 h. 2690 1. Va-
■Szélessége 30—6o lépés, so- gyon itt egy ásványos for-

ha se üt ki partjaiból. Es- . rás ,: a' szomszédjában 20

méYetes a' régi ésetekbol. lábnyi mély koszikla bar-

Jorddn , kis fólyó azon Palae- lang» Fec.u lyuknak , vagy

etínában Pán mellett kez- Pertuis des Fées neveztetik.

dodvén, Samochinetesi tó- Jó sierenese siigete , sziget az

ba szakad¿ ■»•'. Indiai tengerben Asiában.

Збгкаи , Görkau, vs Cseh orsz. Más azon nevü van Mar del

Saatzi ker. 240 i. kath. pléb. Nortban Amerikában.

tempi.mal , hires serfozés- Jotaco , kis sziget Theaki mel-

sel , két jó papiros malom- lett a' Jóniai tengerben, né-

mal , fával és gabonával mellyek szerént Ulyssesnek

kereskedik. A' vs mellett Itakaja.

Eila vize folyik Geis hegyé- Jotapata , vs Judaeában , Ga-

böl. A'vs szomszédjába va- barától 40 stadium , termé-

gyon a' Rothenhausi he- szettöl megerösittetelt egy

gyen épült kastély timsó kôszâlon^Flav.Jôseftôlsokà
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ig oltalmaztatott a' Roma-

iak' eilen.

Jouarre , vs hajdani Brietart.

mostani Seine es Marne oszt.

185 h. 2120 1. <J :.■

loudpoor , Marwar Innensß In-

diaiorsz. Guzuráttók észak-

nak , ólomban , sóban ,' ga-

bonában tevékben ökrök-

beri és lovakban gazdag 5000

falukkal. ' : !

Joura , GyaMis , igen elhagya-

tott, nyomorúlt sziget az

Arrhipelaguson vagy is Ж-

geumi tengeren ;• a' Római

gonosz tévoknek fogháza.

Joure , helys. Yssel torkolat

francz. oszt. 1810 I.1

Jouvéme , S. Gengoux le royal,

vs Saone és Loire francz.

oszt. 1470 1.

Зоих , erös kastély magas he

gten hajdani Franche Com

té mostani Doubs francz.

osztály. Pontarliertúl nem

messze. '

Joux, mont Joux, Iurahegy-

lántsenák része Helveczfiá-

ban Waadtland kant. ha-

sonló nevü volgyben melly

Joux tavátúl neveztetik, igy

30.54 lab. magasabban van

mint' a':kíizép tenger. Itt.

Romain mortier helye. fek-

szik.-' . ■'".'л' i

Зоих sous gafare , falu Rhoda-

nus francz. oszt. Tarare

mellett 100 h. Vannak itt

vasbányák.

Зоиу , helys. Seine és OiseFr.

oszt. Wersailles mellett 100

h. ¿00 1: karton fabr.val.

huy aux /itcñes , falú Burkus

A. Rajhai N.Herczs.ben, Mo

sel mellett 137 h. Római vi-

zehirkolásbúl még 23 bo- .

thajtások,francz 60 láb. ma-

gossak , 15 szélessek talál-

tatnaki' y •> ••' .. v : ;

hvarus , fók most Salza viae.

hviacum, határ kastély Schon-

visner szerént hol most;A--

csuvan Magyar orsz.ban.

láyense, varos volt Wivaree

Francz. tart. mostani Àrde-

che oszt. Sevennen tóvébe

Bei» me fónál 142 h. 1070 Г.

Joyosa, kis vs Valencia Spa-

nyol Kirs.ban Alicaute ten-

geröblön.

Jozefvw, ravs Zámoski kerü-

let. Gallicziában egy f'ö bs-

kolával nem egyesüit gö-

rög templ.mal posta vál-

tással.

lozefotv , Josephow, nemes vs

Lengyel Kirs. Lublini ke-

rül. Wiszt.ula folyón 172 h.

Juin Fern/indez, 2 szipet a' Chi

li partok körül, doli Ame*-

rikában , a' nagyobbik de

Tierra , v. IIha maior (34o

10' D. Sz. 79o 37' К. H. ) a*

kisebbik Mahafuerra neve-

zetü ett.öl 35 tenger mid-

nyire távol esik. Amaz 3 ,

IJfa geogr. mfd. hosszú , és

ifl széles. Csak részenként

hegyes, és csak északi réwsre

termékeny, van szantalfája,

myrtusa , pálmája, némelly

orvosi nôvéiek , kecskéi , '5

hala. Anson kapitány , ki

1741-ben itt volt, konyhára

való zôldséget, esgyümölcs-

fákat is termesztett. A' j1*

vasmacskás helyek,mellyek

kozé tartozik a' Cumher-

landi kikbtô , a' mérséklett

éghajlat , az egészséges viz,

és к' jó izü nbvevények a'

hajósoknak igen kellemetee

nyugalomhelyet nyujtanak.

Délnyugott kiïzirészén egy

különös, egészen áltfúrt kñ-

szikla taláílatik. Itt élt 1703-

tól 1708-kig Skótziai. Sel

kirk Alex, ki valamelly per

miatt Angol kapitániával

ide kitétetett, éskinek irá-

siból utóbb Defoe Daniel 'a

Crusoe Robinsont költötte.

Mahafuerra még jobb vas-

macskahellyel bír , igen jó

vize is vagyon , de tekén-

t.etre síomurú.



— 7«

Jubo , Kirs: déli Afrikának ke-

leti partjáin , hasonnevü fó

mellett , gazdag aranypor-

ra, amhrára, dióra , ele-

fántokra , és oroszlányokra

nézve ; olly kigyókat nevel,

mellyeknek fejekben bezo

arkö találtatik, melly hasz-

hos a' méreg eilen. Fö vsa

Jubo, a* tenger mellett, ele-

fántcsonttal , és Sklávok-

kal kereskedik.
Jucatan, l.v Yucatan.

Juchart , v. Juchert, bizonyos

,'s Gedurral, Sepbela délre

Adida , Ascalon , Arotus ,

Gaza 's t. ef. vsokkal. Da-

romas : Siclag vároasal. Ge-

nara : Gerara és Betsabe

vsokkal 's a' t.

Judenbach, helys. egy hegyen,

a' Thüringi erdö mellett,

Coburgi Herczs.ben, a' Sach-

senmeiningházhoz tartozik;

n6 ház. 720 lak. posta vál-

tással ; és azok számokra ,

kik az erdôben lovagolnî

akarnak, lovak tartatnak.

mezö mérték felsö Német Judenbach , falú a* volt Francz.

orsz.ban

Juda, 1. Widah.

Juda , nemzetség földe feküdt

' Palaestinának leginkább dé

li részében. Edomtart. ha-

taránál. " A' Sos tengernek

déli rsucscsától , ал Ahra-

bim hegyeken keresztül e-

gészen a' kozép tengerig ki-

terjedt. Jos. 1,5,21.32. Délre

határi voltak az Edom tart.

keletrea' Sos tenger, ész.ra

a' Jórdánnak holt tengerbe

folyása ; ny.raa' kozép ten

ger. Hebron S Betlehem is

e' nemzetséghez tartozott.

Judaea, Palaestinának eg\ik

országa ; határi voltak ész.

ra Anauth v. Borkeos falú -

délre Jundan falú kbves A-

rabiában , keletre a' holt,

ny.ra az északi tenger, Szél-

tében Jordán vizétol. Joppe

révig terjedett. 10 Topar-

chiák j vagy л Klirurkiák-

Jra osztatott. Nevezetesebb

kerületi voltak : Saronas

. С Apost. 9. 15. Jos. it. 18 )

mellynek fö vsa Caesarea és

Joppe; Acrabatane északra

vsai voltak Silo , Phasaelis;

Gofnitica , fö vsa Gofna ,

Bethel, Gabaon, Thunmiti-

ca : fö vsa Lydda v. Dios-

polis , Emaus v. Nieopolis ,

Ajalon , Maspha, fôképen

Jerusalem, és Jerichó; Eleu-

thropolis , azon nevü vsal ,

Ruhr oszt. most alsó Rajnai

Prusszus Herczs.ben selyem

és bársony kötö fabr.

Judenburg , Iduhum , (47° 43'

20" É. Sz. 32° 22' 30" K. H._)

kerület-és herczegi város

felsö Styriában , a' Murá-

nakegy magas partján,mel

lyen által egy hid vezet ,

beesett gyürüfalai vannak,

a' külsö várason kivül 145

ház. és mint egy 900 lak. a'

hasonnevü kerületihivatal-

nak helye, útcsináló, é*

postahivatallal , fö isko-

lával , tartományi Orvos

társasággal. A' régi jó épü-

letü herczegi vár , és a' Je-

suitáknak volt Collegium-

job most Kaszárna gyanánt

szolgál. A' vst Romai Idu-

numnak tartják; mostani

nevét a' szamos zsidóktól

vette, kik a' li és 12 szá-

zadban itt laktak , és 1312-

ben keresztény Polgártár-

saiktól kiraboltattak ж[ *s

megöletlek. Itt tétetett 6

napi fegyver nyugvás Bona

parte Fr.fovezérrel 1807-ben

Aprilis 7-rkén ;. mellyet 11

nappai utóbb követett a.*

Leobi elojáró., Веке kôtés

Oktober i3rkán 1807-hen a'

város irtóztató tüz által

megemésztetett , ezen álla-

potja volt már egyszer 98

esztendökkel ez ,elött. Ta
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láltatik itt réz , és "vas ser- ges és Burramputer egybe-

penyö hámor. . folynak ,.es a' Casses, Ama-

iudenhurgi Alpe-ek, felette ma- mee, és Bassetas nevek ulatt

gas hegyek felso Styriában, ismeretes pamutmáteria ké-

a' Judenburgi kerületben , szíttetik; és Török birodl.ba

mellyeken, és közöttök né- északi Europába , 's Àme-

hány tavak találtatnak j és rikába elküldetik.

egy vasbánya. Zügel, (febö , és al«ó) falu a'

Judenburgi kerület , felsö Sty- Szász Érczhegyeken x a'

rianak nyugoti nagyobb Schvarzenbergi hivalalban,

része , a* Gréczi , és Brucki gáliczko olajjal^ és vála*z-

kerülettelhatáros,a'Traun- tó viz fabr.

és Hausrucki fertállyal Au- Jugon , vs Fr. északparti oszt.

striában , és Salzach kerü- Arguenon mellett, 200 h.

lettel , végre Karinthiával , 410 lak. ásvány forrassal.

és Illyricummal. Térsége Jugow , rézl ánya Orosz Perm

107 7/8 □ mfd. és ( 1807- Helyt. hol 1000 mesterem-

ЪепУ) 93621 lak. A' kerület ber, és 7000 hozstá adott

tele van hegyekkel , folyóji: paraszt a' tart.nak minclen

Mura, Pols , Ens, Palten, rezét , melty pénzzé nem

Traun , Lavant, több ta- tétetik , külombféle edé-

vai , *s patakjai. A' hegye- nyekre forditják.

ken sok márvány, kôszén , Jugui , vs Spanyol Tunimán

50, kénesô , kobáld , ólom , tart.ban, déli-Amerikában,

réz és vas , 's több ásvány- nagy s/.arvas marha keres-

források táláltatnak. Az kedéffcel.

erdoségnek soka , és a* réti- Jühnde, Kanton a' Göttingi ker.

termés jó, de a' földmive- ben,Leine oszt.a'Hannoverai

lés csekély , különösen jó Kirs.ban , 9 helys. 2550 lak*

a' szarvas marha, a' vadak- a' fo vsa

iiak, és halaknak legjobb Jühnde , 79 ház. 470 lak.

nemeiben nines fogyatko- Juillac , vs Fr. Correze oszt.

zása. 636 ház. 2010 lak.

Judicelib, kis fó Siciliában Val Jutne , kis folyó Fr. orsz.ban ,

di Demonában , melîy J£.t- melly az Orleani erdöben

nából származik , és a' Ca- ered , és Seinébe foly ik, mi-

taneai Golfoba szakad. nekutána Yonnével eggye-

3udicidri'dk,néj>es tartomány az suit volna.

elöbbi Tridenti uradalom- Juist , v. Ivist, (53° 4i' 21" E.

ban, Tyrolban Sarca mel- St.. 24o 39' ,58" К: H.; ala-

lett. A' fovár benne Stenig, esony sziget a' száraztól *

Stenigo. mfd. távolságra a' volt Fr.

Juditten , falu keleti Prussziá- Ost-Ems oszt. 2 ifг mfd. tér-

ban , a' Samlandi kerület- ségü , mellynek egy része

ben , hol egy esudálatos tengeriáráskor viz alatt

képe van a'boldogságos szüz- van, termékeny , egy tenir

nek , melly még most islá- pl.mal, és luth, ekklésiával.

togattatik ^és egyásványos Lakosi hajósok, és halászok.

forrás Sprint. Jukagirok . Yukagok , népség

ludoigne, 1. Jodoigne. észak kelet közi Siberiában,

Jug , L Dwina. Tsrhendon Indigirka , és

Jugdia , Jungdia, Fr. rakodó Alaseja folyók mellett, .588

hely Bengaleben , hol Gan- familiákból all« Külsöke
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pen ugyan a' vallásra nézve' Jülich, Juliers, hajdan Juïia-

keres/.tények , de a' Scha- cum, C500 5,5' E. S/.. 34e- io'

manítákat kbvétik. A' pusz- K. H.) erfis vs Ruhr mellett,

tákon vándorlanak , föld- 2130 Iak. egy várral es fel-

kunyhókban lako7.nak , es legvárral egy Collegiat és

vadászatbóí , halászatbol , egy réf. és luth, tempi.mal.

és írámszarvas' nevelésbol Julienberg , felette magas hegy

élnek. Gotteshausi szövetsegben x

3uli Alpesek , v. Karni Alpe- a' Graubündi ker.ben Hel-

sek , a' nagy Alpesi hegy vecziában, mellyen által

láneznak karja, mellyTerg- Olas/, örsz.ba járás van.

lou hegy mellett kezdödik "íuliomágus , a' mai Angers.

Carnioliában és Dalmatzi- Juliopolis , hires kereskedö vs

áig tart. Némellyek kü- Bithynia határán , Dudo-

lombséget tesznek a' Carni- stán vsától 26 mfd. Elñbbi

oliai, és Juli Alpesek között. neve volt Gorkum. Juliopo-

A' Carnioliaiak nyug. észak lis nevet viselt Nikopolis vsa

köz rés/.en fekszenek, a' Ju- is Alexandria mellett.

liak pedig kezdeteket a' Mulita , helys. Svéd Süder-

kqrtvély erdö erdö mellett mannland tart.ban , Hiel-

veszik. , mer tónak déli részén.

lulianes-hab , (6¡° E. Sz.) a' Juliusburg , város Sileziában ,

legvirágzóbb szállításGrbn- Oels-Bernstädti ker.ben 96

landiában , szarvasmarha h. 690 1. a' Braunschweig-

neveléssel. Oelsi Herczeg' várával, len

Julias, Philippi, Tetrarchátol szôvéssel.

építtetett vs al. Gaulonitis Juliushall , 1. Neustadt,

tart.ban Idumaeában , Pa- Juliushütte , egy az esüst hu-

laestinában. ták közzül Goslar kanton-

Jülich , Juliacensis Duc. haj- ban , Goslar ker.ben , Ocker

dani Herczs. a' Westfali ker. oszt. a' Westfali kirs.ban ,

ben, a' Trieri , Coloniai , 3 ólom , 's 4. más kemep-

Lüttichi Geldri, és Limburg czével. A* szomszédságban

gi birtokok között, 1803-ban van egy kénkohuta, egy pa-

Francz. orsz.hoz kapcsolta- piros, és egy olajmalom.

tott , 65 mfd. 500000 for. iö- Julius kalendáriumja , Julius

vedelemmel, és 2,5 várossal. Caesar által megjavított ido

Földje termékeny , van ga- ezám , melly szerént a' hold

bonája , rétei , legeloji 's esztendö helyet a' napesz-

erdei ; különös emlétéstér- tendö tétetett alapúl, melly

demelnek a' lovak. 4244 h. innen Julius' esztendejének

192220 lak. kik majd mind neveztetik. Ezen idö fel-

katholikusok ; vannak itt 's osztás , melly ó kalendári-

ottprotestansok is. Folyóiú omnak is neveztetik, a'ke-

Noer, vagy Ruhr, Erst, Ni. leti görog kereszténységnél

■ ers , és Aar. Utólján a' Pa- most is szokásban van. De

litinatushoz tartozott, még a' nyugoti kereszténység1

végre Fr. orsz.hoz adatott ben XIII Gergely Pápa alatt

mint Ruhr oszt.nak része. 1,582-ben egy tüdos társaság

A' Párisi bekülés és Bécsi által ez is megjobbítatott ,

gyülésnél fógva Prusszus és így iöttbe a' náhink most

Királyhoz vissza jutott.Ben- is szokásban lévô Gergely'

ne van kalendariomja, melly ama-
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toi 12 napban külÖmböz. a' szélvészt elöre láthatják.

Jumeta , vs Fr» Jemappas oszt. Jungпаи , Fürstenbergi uroda- i

5200 lak. , lom НоЬенгоНегд Sigma-

Jumilla , (38o 26' E. Sz. 15° 40' ringi Herczs.ben hasorinevü

К. H. y város Spanyol orsz. helységgal Lauchart mel-

Murcia' tart.ban , 5970 lak. lett.

egy várral , 2 pléb. tempi, lungping , n. vs Pe-Tcheli tart.

mal \fi mfd távolságratole ban , Chinában.

vannak meleg ferdök. Jung-Wotit* , szép épiiletû vs

Jumitlac le Grund, vs Fr. Dor. Cseh orsz.ban a' Tábori ker.

dogne oszt. 2420 lak. ben , Blanicze patak mel-

Jungbunzlau , 1. Bunzlau. lett , 202 ház. egy káptalan

Jungdia, 1. Jugdia. templ.'s egy ezüst bányával.

Jungen- Leslau, 1. Inowraclaw. Juning , város Honan tart.ban

Jungenthal, Nassau - Usingeni Chinában.

Hrczs.ben pamutfonás Jung Junkokonda , kereskedö helys.

attyafiai által Angol mód- Gambia mellett alsó-Jáni

ra készítetett , 600 ember- Kirs.ban , közep Senegam-

nek ád munkát, kik azon- biaban.

ban tbbbnyire gyermekek, Junk -SejIon , ( H° E. Sz. ) egy

ezek a' fabrikának kplcsé- 12 mfdnyi sziget Siamtól

gén iskola oktatást vesznek. nyugottra esik , keleti In-

Jungfern , v. Virginiai szige- diában 10000 lak. Elefánt-

tek 1. Virginia szigetek. csonttal, es czinnel bövel-

Jungfrau, a' legszebb , mélto- kedik.

ságosabb , legkülönösebb , Junnan , Yun-nan , tart. Chi-

állandósan havas , és rémi- nában Tien tenger mellett,

tö ôrvényekkel, meredek arannyal , ezüsttel , rézzel,

sziklákkal körülvett hegye czinnel, drága kövekkel,

mellett!, az Alpesek' északi márvánnyal , ambrával ,

terültmészbér/;zein , Helve- gyöngyökkel, bársonnyal,

tziának Bern kantonjában; • selyemmel , elefántokkal ,

a' legmasbb tetönek ma- lovakkal , lennel , orvosi

gassága 12870 lábnyi a' ко- füveJíkel, 's gummival bö-

r.ép tenger felett; ezt elô- velkedik. F6 vsa

szer i8u ben Meyer' társai Junnan., Yun-nnn-fou , Tién

• hágták meg. A' teto által tenger mellet, selyem má-

merojében csak 12 lábnyi. teriával , ércczel , és gyü-

Jun-jfiau-Teiniiz, Cs'hhelys. mölcssel kereskedik.

a' Rakonirzi kep.ben , 65 h. Junqueira , helys. Cataloniá-

egy kath. pléb. terrfpl. 's egy ban Spanyolban , a' Francz.

" egésséEfeskuttal , a' hason- határok mellett, egy vám

nevü Cs. Kir. Kamara uro- házzal ; vidékén diigókérgii-

dalmában fekszik. cserfa terem ; mellyböl leg-

Junçfrun , vagy isa' Svéd Kis- tbbbet vesznek be a' lak.

Asszony egy veszedelmes Junqueira , Lis.sabonnak külso

magas szirt Oeland sziget vsa, a' várostól 1/2 órányi

mellett a' tenseren , melly- távolságra.

nek térsége 1 mfd 'smelly- Enanchen, n. vs Kiangsi', tart.

nél már néhány hajo torést ban Chinai bir.ban Asiá-

szenvedett. E/en szirtot a' ban.

lakosok Blákkulának nevé- Juntoi, nagy magassságú hegy

zik, mivel ennek tetejérctl Siriában , melly magas,sá»



ga miatt felhoízéknek ne-

veztetik.

iura , Jurassus , Jurteniber-

czek , Leberhegy ; egy 60—>

80 órányi hosszú , és 15—

16 órányi széles hegy , a*

volt Fr. Montblanc oszt. ban

keleti Alpesek' szakadéka ,

melly nevét azon vidéken

megtartja , hoi Rhone a'

hegyet keresztül töri , és

az alacsonyabb hegyek ál-

tal Helvetziában Waad kan-

tonban a' magas Berni Al-

pesekkel is öszve köttetik;

Francz. orsz. és Helvetzia

kÖzött nyugottra nyúlki ,

és a' Fr. felsö-Rajna oszt.

ban 2 részre osztja magát.

A' keleti Solothurn Helve

tzia' kantonján által huzó-

4lik , és Fricktalnak kele

ti részén Aargau kaatonban

a' Rajna raellett a* fekete

erdöben hajolva vegzödik.

Nyugoti része pedig nyu-

gotnak nyulik , és Wasgau

oszt.ban Vogesinevet vesz-

fel. Jura nem áll mindég

hóban , és egyaránt vanvi-

же ; sürü mészkobôl áll.

Legmagasbb bérczei Recu-

let , a' Thoiry bércz 5196,

a' Möns Tendre .5170 , és

Dole 5082 lábnyi magassá-

gú a' tenger feíett. Ezen

hegytöl vette nevét a* Fr.

oszt.

¡Jura, melly állFranche-Com-

té egy részébol , 92 □ mfd

a' térsége , és 292880 1. bor-

ral , sóval » vassal , rézzel ,

ólommal , alabastrommal,

és fekete rnárvánnyal bö-

velkedik. 4 ker.re osztatik,

ezek' neveik: Lons-le-Sau-

nier , Dole , Poligny , ¿s

S. Claude; mellyekben 728

helys. 32 kant. találtatnak.

Qura , egy Hebridi szigetek'

legsivafagabbjai közzül,34

mfd hosv.a , 8 széle, üres ,

kopasz begyekkel í'edetik,

csak keleti része valamen-

nyire simább ; 900 szegény

lakosokat számlál, ezek za-

bot , árpát , és burgonyát

termesztenek élelmekre ; és

a' szarvasmarha helyett

juhokat , 's kecekéket ne-

velnek, ezeknek gyapjok e-

lég derék. A' vadak száma

alább hagyott. Az ásvá-

jiyok kozztil van vasa és

festö ércze. Keleti részén ¡ó

2 kikötö vagyon. A* eziget'

ész. keletközi része az

48' 44" E. Sz. alatt fekszik;

és az egész sziget Argyle

Grófe.hoz tartozik. A' lak.

Iri nyelven beszéllnek , és

Protestánsok.

Juró jrci, 1. Georgenburg.

iurjewei-Powokkai , (370 5' E.

Sz.) kereskedövs Orosz Ko

stroma Helyt.Volga méllete,

2500 1. komlótermesztéssel;

mellette van a' Jurga Her-

czeg által építetett vsnak

oraladéka.

J«/y>M>-Polskoi , (56° 15' E. Sz.

S4° 17' K. H.) vs Orosz orsz.

Volodimir Helyt. karton és

selyem fabr. 's szép ker-

tekkel.

Jurjusonsk , vasbánya Orosz

Orenburg Helyt. mellyben

esztendonként ifopoo pud

vasnál több készítetik.

Jurte , Siberiai huta , külö»

nösen pedig Kamtschadali

téli lakás , melly a' földbe

van leásva , és a* bemene-

telre lajtorja szolgáJ.

Jurais , a' Turkomanni reme-

ték' maradéki , Makdoniá-

nak , egy Török tart.nak

hegyein , juh neveléssel , és

gyapjúkészítéssel foglala-

toskodnak.

Jussry, vs Fr. felsß Saone oszt.

hegyen feks/.ik Aniance

mellett, melly innen 1/2

órányi távolságon Saoneba

folyik ; 268 h. 3030 1.

Justingen , Uradalom , vár , 's
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falu Olnrützhoz közel , a'

. - Vürtembergi Kirs.banf _

lutcrbogk , v» a' Szász Quer-.

. furti Herczege.ben , Anger-

bach mellett, ,569 h. 3000

1. posztó , és gyolos szbvés-

sel ; gyapjú, és len vásárok-

kal. ргеп vidéken vett а'

Svéd korona Herczeg egy

fényes gyözedelmet i8<3-

ban a' Moskovai Hercz.nek,

Ney Marschiilnak 70000 era-

berböl álló Fr. seregén;ez

a' csata Dennevicz falutól

Denneviczi csatának is ne-

veztetik. A.'

Züterbogki kerületnek y 11760 la- .

kosa van. . , , ,,

JutAia, 1. Schudia.

Jutland , Jyland, Daniai nagy

fél-sziget, északi, vagy is

tulajdon Jiitlandrai, és dé-

л Ii JûÇlandra osztatik fel ; az

északi' rész az északi , és

öböl Lymfurt , tqbb tavak,

é? a' legnagyobb folyó Gu-

den. Az éghajlatja durva ,

,'s hideg; foldjea' kbzépré-

szen töbnyire csak szénát,

és mohart hoz , egyebütt

megterrai a' gabonát , és

erdökkel , szarvas marbá-

val, juhokkal , kecskékkel,

disznókkal , loyakkal , va-

dakhal, hallal , borostyán-

köyel , és torfáyaí , bövel-

kedik. Lakosi komolyok,

de még nem eléggé csinúl-

tak , kemény tartos tes-tü-

ek, Dániai nyelvçn beszéll-

nek , és Lutheranusok. Jut

land 4 megyére van feloizt-

va : Aalborg, Wiborgt, Aar-

huus , és Ripen megyékre.
Ák fôvsa Wiborg. .,

Jutphaas , falu Fr. Zuydersee

oszt. 860 1. 's egy vizrekes-

szel a' Vaarti Rajnán. • • \

keleti tenger kozott, a Col- , . ,. '„.•„„» v 1,
. 0 C1. j. • ■,■ . iutroschin , regí vs a Varcna

dingi, es Skoiburgi liget ... . „ ' s. _ D . „ *

által altal valaàztatik el

Schlesvigtöl , 424 □ mfd

viai Herczs.ben Posen oszt.

172 h. 1210 la.

400000 1. Itt van a' tenger- Jyland, 1. Jutland.

К.

Jegytés , a' mi a K. alatt nem taldllatik , C. alatt kell keresni.

•K-aaden , Kaden,, szabad Kir.

. ys Cseh orsz.ban a' Saatzi

ker.ben ,,Eçer mellett (,50o

ea' 43<* É.Sz. .50° ¿6' 2"K.

H.) 454 h. g i 80. 1. posztó,

és gyapjú materia manu-

fart. Dróthúzás, kertmíve-

lés, és gabona kereskedés.

Szép tanácsháza van toron-

nyal ; egy káptalan tempi,

egy Minorita klast. Talál-

ni itt festék , akhat, és fe-

jér porezellán földet.

Kabak , Kahake , ser , és pá-

linkaház Orosz orsz.ban;

korcamaház. • ,

Kabarda, Kabardey, tart. Ka-*-

ukaziában, kôzép Asiában,

a* 430 és 44? É. Sz. között,

^teltérol a' fekete tenger ,

délrol Terek , 's Malka fók

keritik ; Olasz orsz.hoz ha-

sonló szép vidék, gaboná-

val, déligyümólccsel , fá-

val , marh£val , jóízü ha-

lakkal , különosen pisz-

tránggal bövelkedik. A' he-

gyeken réz, vas, 'sa't. ta-

laltatik. Lakosi Kabardi-

neknek neveztetnek , 40000

embert állíthatnak ki a*

táborban , és reezent az 0
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1-ose védèlm* alatt vannak. lék foja keleti-Índiában.

Csak a' leiesbbek Muhame- Kabul, Kabulistan' keleti Per-

danokj a' többiriek nines te-

ligioja. Terek által a' tart.

nagy, és kis Kabardára osz-

tatik; az a' Kaukasus felett

déikeletnek terjeszkedik ki,

emez az északi lapuláeán

fekszik.

Kàb , magas , és bakonyi er-

dók tetejit meghaladó h'egy

Weszprém Várm.ben ; régi

várától nevezetes. Vasontól

egy ¿ra.

iíaha , mvs Bihar Várm.ben,

Debrer.zenhez 3 mfd Szo-

boszlótól 2 óraF. U.H.Esz-

terháay , lak. Magyarök ,

réf. tulajd pléb.vel, jó szán-

sla tart.nak íovaA- hason-

nevü fó mellett \-\ó rtagy ,

néha a' KiTályn'a'ftlakja , és

a' Persiaí , Indiai , és Bu-

chari portékáknak szállí-

tása. Kalkuttávaí váltó szo-

vetségben áll, ■ ' •

Kabulistan , keleti' Persiának

tárt.ja keleti Indiában Ka-

schemirtól nyugottra , egy

havashegytöl kereeztül ha-

-sítatik, és déli részén nagy

puszta van; Kabul , és más

folyamok mossák , raarha-

tartása nagy , és termései

kózbttnevezetes a' déli gy li

mbics..

tas veléssel , marhaés méh Kabylek , vagy'ís Berberek

tartással.

Kabenda , 1. Gab in de. < \ .'

Kabtrtdorf', 1. Kabold. -.>

Kabold, Kabersdorf, (47° 35'

12" É.Sz. 34° o' 50" K.H.)

német íalu Sopron Várm.

Sopronytol 21/2, Bajomtól

i 3/4 óra , Austria határán,

az. Eszterházy Hercz. várá-

val , egy kathw tempi. Sy-

Tiagógával , 2 orlómalom-

mal, savanyúvizzel, jó szq-~:

lcheggyel , külombféle ke-

reskedökkel , és mesterem-

berekkel.' Hajdan vára is :

volt, melly ben fogságra ej-

tettek Zrinyi és Frangepán

1670-ben Kéfi által, midön

a' Császárhoz 'járulni aka-

• rának kegyelemért.

Kabrino, Kobryn , ker. vs O-

rosz Grodnoi Helyt. Mucha-

vica fó mellett, egy Görög

- Apátsággal; 'Kózel hoz/.á

*égzftdik azon csatorna ,

melly által Przypiec Mu-

• chawicával eggyesült.

Kabruanq, egy Molucki a' Hol-

landusokhoztartozandó szi-

get, 6—7 mfd térségü , 4000

lak.

Kabjdorf, 1. Káposztafalva.

Kabul, Kaweh , Sindnek mel-

ész. Afrikában- fekvô Bar-

bariának és Algier orsz.nak

legrégibb lakosi ;. most a'

magas hegységek kbzé húz-

ták magokat , holott szé-

lyel kis falukban- elszorva

tenyésznek. Házaik na-

gyobb részint alatsony sár-

kunyhók, és csak ritkahe-

leken találni kftböl emelt

épületeket. Tekintetek vad,

a' naptól megsütótt ábrá-

zatjok , veres vagy feketés-

sárga , hajok feketeke vagy

ges-ztenye %zín és kondor-,

termetek szép , száraz és

esontos testüek ; s/.eretik a*

szabadságot , valamint a*

prédára alkálmat szolgál-

tató harczrtknak is nagy

kedvelöji. Altaljában véve

durva , tudatlan, babonás,

és eszelös buzgó nemzet ki-

vált a' rejtékebb tart.nyok-

ban. Vallásokra nézve Ma-

humedánok, papjaik Mar-

buteknek , vagy is inkább

Morabeteknek azazkegyes-

kedóknek neveztetnck , és

bátor alíg tudnak néme-

lyek közülök irni 's olvaá-

ni, még is nagy tekintet-

ben állanak a' babonás vak
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buzg<$~népBél» Több fami-

liákra oszlpttak , raellyek

. ,a' Ie^öregebb l'ôktôl igaz-

gattattnak; Nyelvek Scho-

.. viahnak hívatik; Ruházat-

jok es életmódjok, szegény,

- eledelek jwzs kenyérbôl és

plajfabogypból nagyobb,ré-

szint' italpk pëdig vizb.pl

áll. Marh/tt ; taríÁsok cse-

kély ; a' foldrnivelás ¡ér-ja'

mesterségek is.keré&é üz¿tt-

nek e' népaéJ,,.Az .Algier

orsz.ban lakozó Kabylek na-

gyobb részint e' Status Dey'

ének adóznakoi,;i s '

Kacheti , . 1. (Georgia.. . : > . ? ■ ,1

Kachau , K-apho ,. Kech.o-.y->!.

Lacha,!!). _ ¡.- tn K- 1

Kacslowitze, ;k>r-vsc. fekete R^s-

s«iábat>, Litvania Her*be-a.

üazow Águitu/t feUtt , helys.

Cseh örsz. a' Csaslavi kep.

, ben 95 h. mészka bányó-

val Klenczka hegyen , egy

- szép várral , ée kath. pléb.

. tempi. ' 1 ; ' -,i .'

Kadan , 1. Kaaden» , л'ч

Kadaraçui \ : «Stf.t Lorentz fónak

felsö része, ész. Amerikában

Ontario tóból Sz. Ferencz

tavába folyik , Canada és

- ész. Amerikai szabadtárea*

ság között fekvö határt for-

málja. i< ! '

Kadau, falu MorvaJban a^.Ig-

lari ker.ben , 37 Ь. 1Ш 1.

vasbányávftfc.' i .. ft

Jiadhi-Kïoi t haidan Chalr.e-

don, vs Törok Anadoli tart.

ban, egy Gö-rög Erseknek

lakja. j y ' » á' Л ■ (i

Kadjak, Kodiak,Oros¿úl Kích-

tak 55' É. Sz. 3040 35'

К. H.) Orosz sziget a' kele-

ti tengeren , csak egy ten-

gerszorúlat által külünbz-

tetik Amerikától , térsége

80O mfd; hegyes , ésfôld-

indulásokat szenvedô. A'

ffthely S. Pál vára , fftszál-

lítvanyjok az Orosz-Ame-

rikai kereekedoknek.

Kadnikow , кer, va Orosz Wo»

íogda Helyt. Ssodima mel-

lett, 340 J, i *;ti , .". r ■ ...

KttdoUburg , mys , Rezat ker.

Ьщ ßijor pr*q.,;Fr«nbach

mellett 11,5 h. 2000 I. egy

regí hires hegyvár gyü-i

. moles , é» komlótermesz-

. rtesseL,-,. d" f.v ut

Kadom , ¡C54^; *$í'.E.'. Sz. 60o

.¡IS! К. Н.);Дегек. helys. O-

■ rose TambpwiHftlyt- Moks-

J.cha mellett h. 26 desz-

kabolttal / és., ¿930 1. kik

. IjeBméssek, kjiípnosen ama

•^híqej Çejér és zold mézzel

kereskednpík. л - ¿" ,

Kidor, OláhfalOjTemes Várm,

a' lakosqk nagy ¡meh-neve-

lést üznek, gyapjúval ,

. 's marhaí borre), keresked-

nek.

Kadfthot•., Gayor, Neger Kirs»

-. kozép Senegambiában , ki>-

zép Afrikábán , jnellynek

. -Uralkodój^ iKamelnevet vi-

sel ; az AUanti tenger mel

lett fekszik ; Senegal fótól,

meily még hozzA tarto/.ik,

egész a' ¡zold hegyfokig ,

. ész.ról Uaíoval , keletröl az ,

i UaloíFi tart.nyal , és delröl

, Baol Kirs. gal , melly még

ide tartozik , határos ; es

déltol ész.nak 27 , ny.tól ke-

letnek 6o mfd n.agyságú.

Földje részint homokos , é»

. száraz, részint termékeny.

. Temérdek marhája , házi-

. majorsága , 's vadállatia.

E7.en orsz.nak yidékein lak-

nak a* még független Serae-

rek. A* föhelysege Makaja.

Kady C570 17/ É. Sz. 610 K.

H.)vs Orosz KostromaHelyt.

Kadiwma mellett ,' meily

Wolgába szakad , 8.50 h. és

6 sóbányával.

Kadiand, szipet Sluis tart.ban

Holland Flandriában , a'

tengertöl tbbb mint feie el-

nyeletett : gátok által vé-

delmeztetik , mégse mentt
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a' vesMdelémtM az ész. nyu- kath. faz evang. mintegy

goti veszélyek eilen, terme- vannait)' nagyrë-

keny , kivált buzában ha- ' szint bányászságban ft>gla

tára ; a' ! Ffancz. és Saltz-

burgi reformátusoknakme-

nedék heiyev • 1

Küdinger / "ra^y fKehdinger-

lariflV HAjdañi Bré-

mai Herczs. Elbanak- Ы1-
.-»'■ л 1.1?*'

latoskodnak , 4 1 vdsból , s

aczélból dolgoznak,' ^s mar-

Hákat neVeinek,* A' : tart.

íelosztatik : a* Klageníurti-

ée Villachi ker.re , azu tot

eó a' Bér.sr béke által 1809-

partja , és, Ââdâèr tart, kö- ben Illyri* wVnhoz' eêett, 108

zött , es az.ó'tart.tól Schvih- □ mfd térséggel; 1178151.

ge által kulönöztetik. Nagy de 1813-baft Austria ismét

része lapályos ; van gábo-

: nája , gyümolosféji , lovai,

J és szarvas marháia. Hajó-

kereskedést üz. 20000 l.'-A'

fôhely Bützfleth. '!\

Rühmen ~, 'TCämen , vs a' volt

"Warsó i Herczs. Warsó oszt.

« Hohenlohe Ingelsingen Her-

tzeghez tart'oaik. 100 h.

1200 í. .

Kaeli, Koreának Sina nevé.

Kaernten; KarirVthia , (46o 20'

30"— 6rtíÉ;.' Sz.) Hdrczs.

belsô Aüsíf&b&n , Drava-

ñak raind à' Met felén , Sa-

•; lisbutg ,' Styria, Karniolía,

ës Olasz orsz. határjai. Li- Kaernerbrunn , ¡ Uradàïom Au-

chtenstern után 200 1/2 "Q <• striában az Ènns- aíatt.i al-

mfd riugyságú, az 1807-ki \ só Mannhartsbergi fertály-

Conscriptio szerént 278168 1. 1 'ban , 6 rh.fd Bé' stôl.

Déli részén magas hegyek KaiTssbtrg, tígy^ljPárisi láb-

èmelkednek, illyen a' Loi- - nyira a- tenger fe-lett feba-

bél, ezek többnyire egész melkedett hegy. Kazel Sty-

esztendöt ált hóval fedve. ria' 3zél«ihéz , Prieltöl é«

Dráva méllékfolyóji : La- .,!sz«tkra¿ '■'•■«,"

vant," Çrurk , és Glan.*,Van- Ktesitenholt, Kestenholz, Cha-

nak tavai is : így áz-ÍOssi- 'ténois, vs Álsó-Alsatziában,

achi a' Wördt, és Milstäd- -'most a' Franez. AIsó-Rajna

ti tavak. A' levegö általjá- oszt. Wasgau fó mellett , 230

ban véve igen mérséklett. h. 2750 1. 's egy ásványos

Karinthianak 11 vsi , 25 , ferdövel. ; .! ' V Л

mvsi , 2757 faluji vannak. Kaffer iartomdnyni ,' déli-Afri-

Á' tart.nak nevezetesb ter- kában , Mo/.ambik , és déli

viss/.a szerzette. Az els&,

melly Austria méll^Vt ma-

radt , 92 \fi □ mfd térs'é^ü.

és ("az 1810-Ki leíráá. s/.e-

rént) 9 vs • 13 ni vs. n iia«

gyobb helys i6r.6 fdlu 27337'

h.kat fogHl magában ; la-

■ kosi 139004 mennek íel ¿id*

nem számiálváh , az idege-

nekèt, kikriekszámok 2,516^

Az akköri marhabéli álla-

pot : 8064 16 , lo ëszvér ,

' 289,59 ökör , 41 856 tehén és

70478 juh. 2 PUípoki megye

vagyon benne : a' Gurki ,

.' és Lavanti:-- ■"■ S .' .

mékei : vas , ólom , réz ,

antimonium, kénesô, már-

vány , fa , vad , szép lovak

(i826<;) ökrei C43454) tehe-

nei (81202) Juhai (125740)

disznó, hal. A' lakosok , kik

Németekre , és Vandalokra

ôfZtatnak , és többnyire

Hottentotti tart. között e-

gész a' nyugotti partökig ; a'

közönseges eloadás szerént

300 mifd hosszú és ugyaa

ennyi széles Fura hegy te-

szi határát ész.felé Mono-

motapának.' Fóji töbnyire

a' partok körül vannak. A'



81 —

éghajlatja Ьels ft részében

¡nagyon heves, déli, 's nyu-

goti részeîn mérséklett.

Földje, bár mi nagy pusz-

táji légyenek is, es megmér-

hetétlen erdoségei, arany-

porrai , vassal , klárissal ,

ambrával , gabonával , hü-

velyes veteményes kertek-

kel , déli gyümölcsökkel,

sárgadinnyékkel , elefán-

tokkal i vizilóval , orösz-

lányokkal , tigrisekkel ,

szarvasmarhával , merges

kígyókkal , fejér hangyák-

kal 's t. ef. bövelkedik. Ьа-

kosi kik Kaffereknek (Kia-

fer, Qaurvagy Geber melly

annyit tesz mint hitetlen ,

nem Muhamedanok) ne-

veztetnek; feketék, de nem

Negerek, vagy Szerecsenek,

hanem íegalább a' férfiak

részcrôl Arabs eredetüek ;

jó alkattuak , erösek , ele-

venek , és jöszivüek , ba-

rátságosok, vendég kedvel-

lök , az idtígenekre nézve is,

de a" tolvajságra igen haj-

landók. Meleg idöben fe-

detlen járnak , csak szemé-

reiti testek elött viselnek

valamit; telben pedigvagy

is esös idökben ökörbörbe

takaródzanak falukban lak-

nak , mellyek a' fok mel-

lett feküsznek. Földmive-

léssel, marha neveléssel ,

és némelly mesterséggel

fofflalatoskodnak. Fegyve-

rek Hassagay. Istenitiszte-

let nines nálok , sem tem-

plomaik , sem papjaik ,

vagy képeik ; hisznek m eg

is egy fö valóságban , és re-

ménylenek más életet , és

ebben jutalmat , vagybün-

tetést. Szokásban van ná

lok a' több feleségtartás.

Királyok örökös. Neveze-

tesbb vsaik : Angoxa , Mo-

nomotapa, Maravi, Sofala,

Natal, vagy Lagoa.'

Kahang , Herczs. Tibet vagy

Tangur bir.ban Asiában ,

melly 12 tartból áll.

Kahira , közönsegesen de hi-

básan , Cairo , vagy Nagy-

Cairo, Arabs nyelven Masr,

az az fö vs (30° 3' го" É.

Sz. 48° 58' К. H.) jfcgyptu»

fö vsa, 's a' föhatalomnak

fészke. Nilusz fónak jobb,

vagy keleti partján , küzép

jEayptomban(Wostanibaa^

tuíajdonképen 3 vsb.ól áll ,

t. i. Kahitaansich , O Kahi

ra, vagy Fostah, és Bulak,

mellyeket úgy lehet tekint-

ni, mint egy vsnak részeit;

's öszveseggei 300000 Iako-

sokat számlálnak. Kahira-

Anisch Kalidschel-Emir-el-

Mumenin mesterséges fó

által , mellyen híd vagyon,

yét részre osztatik , és ke

leti rész legnépesbb, hossza,

egy órányi , ker.te 3 órá-

nyi , útszáji gorbék , szeg-

letesek, kirakatlanok , ron-

dák ; a' házak is szegényül

állanak. x—3 emeletüek ;

rendetlen, ízetlen nagypi-

arezaji ; mellyek kiontés i-

dejében tavakká változnak

• '. eí ; száraz idöben pedig

többnyire beültettetnek. A*

régi vs fal töbnyire már le-

omlott. 11 kapuji vannak,

és Quartierekre osztatik,

mellyek kapuk által válasz-

tatnak el egymástól , a' ka

puk északának idején bez.á-

yátnak. Vannak itt 300 Mos-

keek , közttök legjelesbb aß

úgy nevezett Jamael Az-

her ; márvány oszlopokonr

• áll, és Persiai szöhyegekkel

van ékesitve. Ez egy érzé-

keny szerzôdés a' szégény

papokra nézve , és nagy^

kézírat gytijteményjé va-

gyon , tartátnak benne ol-'

vasások is todományos dol-'

gokról. Emlékezetre méltó'

még Mokattam hegyfokn«k
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elvált szikláján épült erös lítóhelye.

vár, vagy kastély Jósef kút- Kahla, vs , és Uradalom Saa-

iával , és a' szép Jósef pa- le mellett Thüringiaban ,

íotájával; itt van a' Basá

Hak lakja. Az Okälok, vagy

a' köz portéka magazinu-

mok elég téresek , 's erö-

sek tiszták, de nem hclye-

sek. A' Bazarok vagy vásár-

píarczok deszkaboílos és

mühelyes útszák. A' nagy

Jena, és Rudolstadtközött,

a' Sachsengotha Hercz.hez

tartozik , a' mellette egy

hegyen íekvo vár , 's Ura

dalom LeuchLenburg nevez-

tetik, melly Orlamündával

most a' Kahlai Uradalom-

hoz tartoaik.

ispitály Morestannak ne- Kahlenberg , Calenberg , bér-

veztetik , de nem nagy . czek alsó Auslriában , kb-

gondját viselik. A' közfer- zel Bécshez, a' Duna déli

dök mintegy 70-ren vannak.

3 Kopti, i brmény , és Go-

rog tempi, i Franciscanus

klastr. 's a' Zsidóknak egy

Synagógájok. Akadni itt

majd mindenféle nemzet-

re; Koptokra, Arabsokra ,

parlján, S. Leopold hegy

nevezet alatt kezdödik, és

S. Leopoldsberg, Kaimberg,

Gescheid , és Schneeberg

név alatt egész a' Sáváig

Camioliában 50 mfd hos-

szúságra terjed.

Magrebinpkra , Törökökre, Kahlwang, Kalwang falu fel

Ôrményekre , Görögökre , so Styriában a' Bruckiker.

ben , a' leggazdagabb réz-

bányával , hol keneso is,

és vézgáliczko készítetik ,

és mész ásaük.

Frankokra , vagy is Euro-

paiakra , és Zsidókra. A'

lák. mindenféle mestersé-

geket üznek , fabr.bán dol-

gpznak , és kereskednek. — Kahola , Neger falu Salum Ki-

Ó-Kahíra ( Mars-el-Atik , rálys. kôzép Senegambiá-

vagy Fustat) Nilusmellett ban, Salum fó mellett; a'

fekszik Kahíraan Szichtól kalmárhajók itt vasmacs-

1/4 távolságra délnek , egy káztatnak le , mellyek a'

nagyvízcsalornája vagyon, a' tengerböl fóba jönekfel-

melly által a' Kahirai kas- kereskedés végett, melíy itt

télyban eresztetik; Görög , igen nagy* .

és Kopt tempi, és klaetr. Kahone , fô vs és Királyi lak-

vámházzal , 's több maga- helye a' Salumi Uralkodó-

nak kôzép Senegambiában,

Salum fó mellett , a' tart.

nak nyug. részén Kaholá-

hoz 1/2 órányi távolságú , i

a' fónak torkolatjához pe-

dig 12 mfd, melly már Ka-

hone felett hajózható. A* -

Királyi^vár több jeles épü-

letekböl all.

zinumokkal; azhönnan leg.

nagyobb kereskedés üzetik

felsö JLgyptusban, mellette

egész halmok vannak regi-

omladékokból. Niluson fek-

ezik itt Raudah , vagy Ro-

dah sziget , a' Nilmérôvel

(Mekiasszal) Bulak , Nilusz

mellett fekszik, Kahiraan

»ichtöl 1/2 órányira észak- Kai, máskép Kaigorodock(<b3

nyngottra, ezen vsnak ki- gj' E. Sz. 71Э к. H.^ vs O-
îyngottra ,

üötoje, itt van a' legna

gyobb vámház egész -&gyp-

tomban, és a' portékáknak,

mellyek ^Egypt.omban , és

Europában küldetnek, szál-

rosz orsz. Wiätka Helyt. Ka

ma mellett, 904 h. 1380 1,

ezek halászatot, fakereske-

dést üznek, és cserépedénye-

ketkészítenek.

Raichen,
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Kaichen , tjrófs. a' Hassiai asztalok készitetnek.

nagy Herczs.b. , a'Friedber- Kainsk , ( 56o É. Sz. 96' K.H.}

gi Burggrófs.hoz tartozik. vs Orosz birod. Tobolks

Kajdaki , bjr. 1. Dagestan, és Helyt. Kainka fó mellett,

Lesgistän. 386 h. 3000 1. egy országosvá-

Kctje , valamelly kikötönek , sárral , mellyet majd eeész

vagy fónak hosszäban emelt Siberia megkeres. ÍEi-z

köfäl , a' víznek fentarté* Kainura , Negerfalu Faleme

sára , es portékának kön- mellett Bondu Kirs, kfrzép

nyebb fel , vagy lérakásA- Senegambiában , hajdaa

га nézve. Vannak rajta lép- nagy kereskedést ûzott.

csñk is , mellyeken a' ha jó- Kairwan , külömben Cyrene ,

ban szállhatni , a' falba gazdag , mesterséget üzö ,

vannak a' vasmacskák a- népes , fallal kerített ke-

kasztva, hogy a' hajók erö- reskedö vs, Tunis Kirs.nak

sen megköttethessenek. A' déli részén , egy nagy me-

hajóktól t mellyek a* fel, csetteí ¡ melly 500 granite

vagy/ íer'ákásnál- szükseg«- oszlopon áll, és legfényesb-

sek j Mzóñyós аАф ífizette- nek j ¡legszentebbnék tarta-»

tïk^ melly KafepéfttneTí ne- tik egész ész. Afrikában.

veztétík. -fi n ;- Knisaria , vs Török örsz. Da-

Kaígnu ./.'Mandigoi derék ke- maskusi Basaságban , Sy-

reskedö "ys'éj^y szigèten Se- riában; • ;

nogalban , Gala'm Kirs.ban Kaisarieh , külömben Gaesa,-

kozép Senegambiában. •> ' rea Caspodaciae (39o 6' E;

Kaika, 'Çaika legnagyobb a- Sz.) vs Karaman tart. Na-

zon neVü Anghls sMget kö- toliábañ,- Erdschigch (más-

zött , Cuba szigteV itísHfttáh , képen "Argaeus) hegye a-

kozép Amerikábaú, n*ehány latt , 2 ora térségü , egy e-
er'ósegékkel. , • »iv rös bástyával , és kofallal

tíátklftg* f'áiu Mbrvában^Zna- keríttétik sok lak. 's egy

ymi Ker.ben , no h.; 700 1. GörSg Metrópolitának lak-

76 bo*á;,"s' Localis capelía-, ja vagyon.

niájá va#yori; ' ■ ' • Kaiserau, az Admonti szerzet-

Kainach"', \ftí ëtdféY'Herczs.' л' hez tartozó szép vadászépü-

' Gráec'zi 1té>'.'üeá4ínm*llly a' let, majd a' legmagaabb bér-

Judeíiburgi keWnek'nyu* czén Liciítmessbergnek fel-

got^éWklcozí s/Metñ'éréd, - so Styrtóban , A* Judenbur-

díiinfek fofyik , és ^.W Wifd gi ker;b'en ; ft* kitömett va-

íp'tyá'sa ntán Wilddn ' mel- dáe'z- állatoknak számos

íeft"á*'LMurába szakad; ■' gyüjteményével. Kö«el hoz-

Kainbçh (índer) vidék az elñbb zá vagyon egy vashámor.

enïlitétï fó rheWett Boits- Kaiser^Oahdl , vagy is Császá-

herg felett , k'b'fcel s éredeté- ri vagy-Kiralyi csatorna ,

hez ; úgyan ezenl vidéken • ;mesterséges fó Spanyol orsz.

fekszík,' kís. Rajnack falu. melly a' Biscajai kikötöt

Továbh alatta feksziknaey a' közep tengerrel Ebro hos

es ¿".ftaihach , mindeníke szában eggyesíti, 33 órányi

vár , és birtokos )ószág. hotszú , és 64 lahnyi széle.s.

S/ojnVzédsáffában van egy fíaiserjóe'rg vs a' hajdani fel-

'kászakoyács , és' kös'zorü- sft Alsatziában , a1 mostani

liobánya , és egy ' más Fe- Fr; fels'JV Rajna of-zt. Was-

iérmárványbánya.meltybél gau 1 hegyéri > ' 350 h. 243a 1;

büb. i-Ex. IILpAtt. ;- ' • .
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¿á egy omladék várral , kis nyilt vs , az elobbi Jü

1 i 1 ' 1 ' 7 '
marhatartással , ée keres-

keredéssel.

Kaisersberg, vár, és Fideicom-

. raies Uradalom felsö Sty-

riaban , a' Brucki kerben,

jichi Herczs.ben , a' volt

Berginagy HerczsJben, Виг-

кия Kir. birtokában 180 h.

1140 1. selyem, bársony,é»

porczellán fabr.

ftkwíel a' Murához, Breuner Kakies, hely. Baranya Várm.

Grófhez tartozik. Vidékén ben, Szigetvárhoz. \ 1/2 G.

vizólom ásatik.

Kaisersesch , kis vs az elöbbi

Trieri, késôbb a' Rajnai,'s

Moseli Francz. oszt. most

pedig a' Burkus A. Rajnai

N. Herczs.ben, 440 L 's egy

várral. . > . . ,\. 41 i ,-)

Kaisershammer , falu a' hajda

Battyányi Sellyei Ùradhoz

tartozik. Lak. Magy. kat.

és ref. azpknak,i3 ezeknek

pedig ,336 a' számok , fa ko-

csi készítésrbl nevezetesek

az erdök köztt, Bogdásá-

nak filiája , mellytöl 1 órá-

, nyira távozik.

ni Bayreuthi Herczs.ben, Kál , magyar hely Heves és
■ \ 1 H.' 1 1 я 1 ' 1СЛ I7/_' лт-i

a' mostani Main ker ben

Bajor orsz.ban , ittkészíte-

tik a' Koblenczi edény.

Kaiserslautern , Lautern , Lu-

tra Caesarea , (49o аб' E.

- Sz.- 2,5o 26' К, H.) kis vs az

elobbi , Lauterni Herczs.

ben., 'sa' volt Fr. Donners-

ber'gi oszt. most Bajor Kir.

birtokában Lauter , vagy

Lutter fó által formált tó-

val 361 h. 2360 1. bányák-

kal, és pamut fabr.

Kaisersstuhl, hegyes vidék , a'

Badeni nagy Herczs. Rajna

• fóismellett , bol egyszers-

mind több helységek feküsz-

nék , szép szölö begyekkel.

Kaisersstuhl , hajdan.a' Con-

¡stanczi Püspokséghez tar-

tozó , egészen kath. vallá-

a su veocska , az elöbbi Bade

ni orsz. biróságban , most

Aargau kantonban Helve-

cxiában Zürich kant. szé-

lein a' Rajna mellett , 1700

1. a' körülfekvö vidéke jó

bort terem.

Kaiserswald, Harrachi Gróf-

nak faklja Cseh orsz.ban,

Szolnok egy. Várm.ben, Ka-

pplnától 1/4 óra , H. Gras-

salkovich Döbrei Ürad.hoz

tartozik, jó rétekkel, ter*

mékeny szántó fó ldekkel >

és vsokkal. 1853 kat. lak.r

Kala , Kola , El-Kollah , cjje-

kély vsocska , jó fabr.kál ,

Mascara tart. Algjr orsz.

ban i JJairbariában. ''

Kalabar , egy fólddarab a'Be-

nini partokón , felsö Gui

ñeaban , nyugoltfi Afriká-

ban , az ó , és új Kalábar

fónak torka mellett, $j mfd

—hossza, és külbmí)féle» tbb-

nyire ism^retleniar.t.kákat

foglaLmagában. Ebben van;

Kata bar, (új) egy azigeten

, fekvö ,vs Rio-Real fó tor-

kától nehány mfdnyire, ,300

h. Kir. lak, a'Király Déle-

mongonak, vagy nagyf$r-

fiúnak neveztetik, az elbbr

bi Hollandiai kereskedés-

nek föhelye. A' Hollandok

t. i. Sklavokat , és elefant-

csontot hordtak innen ki >

ide pedig rézdarabokat , és

kargyürüket hordtak bé.

a' Leutroerit»i ker.ben , 240 Kalaesin , (,57o 20' É. Sz, 56s

h. lenvászon* , és pamut K. H.) vs Orosz bir. Twer

fabr. Helyjt. Wolga , és Schabna

Kaiserswerth, Caesaris Werda, fók mellett 540 h. 3,520 .1.

Insula Rheni; (,5.1o i8/ 46" Kalamathe , vs Morea ban Ар-

É. Sz. 34= aa' 33" К. H.) " saria mellett 5000 1. tJ
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Kalan , falu Êrdélyben , Hu-

nyad Várm. ásványos fer-

dövel. ^

Kalaи , vs alsó Lusatziában ,

Dober mellett Dobriluck-

tól 3 mfd SS04 h. 600 1.

Kalavi itha , ve Moreában , he-

gyektöl kerítve , 300 h. 's

egy várral, selyemmívelést,

és sajtkereskedést Ü2.

Kalchber'g, magas hegy Gra-

fenthalban, a' Coburgi Ura-

dalom , gáliczbányával.

Kaldenhart , kis vs a' Hassziai

Herczs. egy hegyen.

Kaldenkirchen, Kaltenkirchen,

hélys. a' Burkusi A. Raj-

nai N. Hercz. 300 h. 1880 1.

dohány , selyem , bársony

fabr. es fejeritövel.

Kaldern , volt kant. a' Mar-

burgi kerben , Werra oezt.

az eltörlött Westfaliában ,

9 helys З270 lé a' fft helys.

Kaldnm , Lahn fó jobb part-

ján 33 h.

Kaldern, falu Bajor orsz. Ei-

sachi kèr.ben hasonnevü

fó mellett, szölöheggyel.

Kaidiera , Bérczek Istriaban.

Kaldraw , vs Cseh orsz. Pils-

ni ker.ben.

Kalenberg , hegyen épiilt vs ,

Királyi szállás , Volkmarsi

kantonban, Hasszó- Casseli îu Uradalomhoz tartozik

Herczs.ben. , Kalisch , Vajdaság új Lengyel

Kalgulew, (69o E. Sz. 65o 30' orsz.ban, 373 □ mfd térsé

labari partokon , innensß-

Indiában Bombay Angl.

Helyt. Dilly hegy déli ré-

szén , Chottesal, és Cholna

fók között, bors, kardamo-

mi, kóküsdió , s/.andalfa

termö. Több Nair-statusok*

ra van felosztva, (/vagy is

kis ker.re , mellyek egy e-

rôsségbôl, és nehány faluk-

ból állanak , és néha alig

van 2000 1.) egy az Ango-

loktól függö Uralkodó , Sa-

muri , vagy Zaworin (Csá-

szár) alatt állanak. A' fö

város

Kalikut , (93°L 31' K. H. li<*

15' E. Sz.} a* tenger mel

lett, egy ma^átmindinkább

behomokosító kikötövel,vi-

déke termékeny,6oooh.i kas-

téllyal,'s nehányEuropai ke-

reskedó társaságokkal,a' ke-

reskedésre nézve nagyon el-

híresedettmellyben azArab-

sok is részesülnek ; de 1790-

ben a' Tippo Saib által tett

püsztitások miatt , felette

megcsükkent.

Kalis, kis vs Brandeburgi új

Márkban, Drage fó mellett,

közel â' Lengyel szélekhez,

részint a' Balsteri résszint

pedig a' Günstersberg Rec-

ki "

K. H.) sziget az Orosz bir.

Archangel Helyt. 100 Orosz

mfd hossza, sziklás fátlán,

mocsárral , és várréttel fe-»

dett , találni benne , med-

vét , farkast , közönseges

roszmárt, tengeri kutyát ,

nyulat , czethalat 's t.ef.

Kalidsch - El'Emir-el-Mumenin ,

az az : a' hivök' fejedelmé-

nek csatornája, rriestersé-

ges fó délrol ész.nak Kahi-

ra vsa' kôzepén a' Szarán-

dokok tavában (Birket-el-

Hadschi) folyik.

KaliHut , Kalekut, tarta' Ma

ge , 468000 1. 10 ker.re osz-

tatik , mellyek között a'

Kalischi ker. 25960 1. szám-

lál.. A' fövs

Kalischi (51° ,51' 55" É. Sz.

350 40' K. H.) Prozna fó-

nakhármas szakadékja kö

zött fekszik, 436 h. 6310 1.

1 kath. Gymn, és kereske-

dik. Mardefeld Svéd Gene-

ralis 1706-ban itt verette-

tett meg ser-ígével IL Au

gustus Király által, 's el-

fogattatott.

Kalitwa , vs Orosz bir. Woro-

nesch Helyt. hol a' hason-

6*



nevü f<5 a' Donba szakad.

Kutkasi , Mongolság' déli tart,

nak í&része, a' nagy Mon-

golságban melly a' Delamo-

ri tengerbenszakadó Kalka

fótól neveztetik. A' tart.

»iak és/.. iélrészét foglalja

magában ; határjai : ész.

rol Jablonoi , vagy alma-

hegy, holott Onor , és Ker-

lon íók származnak , mel-

l.yek eggyesülések után A-

murnak neveztetnek; dél-

röl a' puszta magas hegyek

és Kobi pusztának egy ré-

sze.

%.alkberg , hegy , Lüneburg

vsa mellett, Westfaliaban,

a' volt alsó Elbe oszt. mész-

bányával , mellyböl 240000

mázsa vitetik Hamburgba.

Kalkgrün , falu Szász orsz Wil

denfels mellett, egész Szász-

«ágban eggyetlen egy tarka

márványbányával , 's egy-

márvány metszö malom-

mal.

Kaikreuth , falu Szász Meissni

ker.ben , Grossenhain mel

lett, keményíto és hajpor

fabr.

Kalkutta , , (22° U' 45" E. Sz.

88° 27' ,50" К. H.) Benga-

liának fö vsa , söt az egész

.Angl, keleti Indiának , egy

az elsö vsai közzül Asiana Ii,

és a' Fö Helytartónak lak-

ja. Hugli-Ganges egy sza-

Jtadéka mellett fekszik ,

mellyen 74 ágyús hadi ha-

]ók egész a' vsig jöhetnek,

«gésségtelen , tenger 's er-

dös vidéken , házai , kivé-

vén a' palotákkal gazdag

Brittusi ízállás-épületeket,

alacsonyok , bambus náddaí

fedettek , útszáji szükek ,

gôrbék, kirakatlanok, több-

nyire ésatornáktól és ferdö

tavaktól sárosak ; lakosi

600000 , mások szerént

ioooooo-ra tétetnek , kik

között Asiának majd min-

den nemzetébÔl kereskedök

vannak , és az Indiai val-

lásuakon kívül Mahumeda-

nusok , Ürmények , kath.

és Protest, keresztények ,

Pagodájikkal , mecsetebkel

's templ.kal ; külümbfél»

ispitályok , 's az Asiai Lit-

teraturát tárgyazó Univer

sités , 1 Akademiájok a'

Muhamedánusoknak , egy

tudós Társaság az Asiai tör-

téneteknek,Litteraturának,

régiségekntk , 's mestersé-

geknek elomozdításokra ;

egy más a' szabad iskolák'

és más az árva gyermekek-

nek ápolgatásokra; egyde-

rék füvész kert , égész to-

rony , 's több könyvnyom-

tató mühelyek 's fabrikálí,

fontos kereskedés a' szára-

■%on és tengeren , mellynek

elomozdítására 3 Bank , és

5 Hiteles - társaság állíta-

tott. Eszt.ként 2000 hajo-

nál több érkezik ide a' fold*

minden részeirol , a- vám

20 mili, franknál többet be-

hoz , és a' tenger részérol

be , 's kijövö portéfcák' jö-

vedelme 4 mill, font ster-

lingnél többre megy ; melly-

re nézve a' pénznek nagy

folyamatja vagyop. — A'

vs kôzepén áll ama' régi

vár , és a' bolondoknak fe-

kete barlangjok , mellyen

csak 2 ablak vagyon, hova

17,56-ban a' Bengali Nabot-

tol, a' ki Kalkutát meghó-

dította ; 146 Abgol záratott,

kik közzül 123-an 6 ora a-

latt a' legirgalmatlanabb

módon yesz.tek el. Közel a*

vshoz fekszik a' Williami

nagy er&sség.

Kall, falu Burkus A. Rainai

N. Herczs. 70 ház. hol eszt.

ként 40000 talicskánál több

vaskñ szedetik.

Kallestri , az Angol Madura

tart.nak része keleti India



— 85

ban , a' tolvajkodó Kallie-

rek lakják.

Kallierek , Cooleriesek, vesze-

kedô ïndiai nép Madurá-

ban az Augol MadrusHelyt.

ban kelet Iridiaban ; több

az Angoloktól függ& Poly-

garek alatt.

Hullmum , szépen épiilt mvs a'

Regeni ker.ben Bavariában,

hol Vils a' Rábá'ba folyik ,

900 lak. 1 várral , húr fabr.

és komló nüvéssel.

Kállá , nagy mvs Szabolcs

Várm.ben , Nádudvarhoz

лет messr.e, Nyir Bátor és

Nyir Egyháza köztt. F. U.

Kállai fam. lak. elegyesek,

kat. ó hitüek , és ref. tu-

lajdon pléb. posta hivatal-

lal , Várm. házával , salé-

trora fözö házzal, négy or-

szágos vásárral.

Xaliundborg , vs a' Dániai See

land szigeten , 1400 lak. egy

jó kikötövel, és kereske-

déssel. Itt van kozônséges

általjárás Aarhunsba , és

Jütlandban.

Kallmürz , vs az új Lengyel

tíirs. Krakau ker. itt ké-

szítetnek a' Lengyel övek.

Kalmáncsa , helység Somogy

Várm.ben Babocsai iár.ban»

Szulov mellett , G. Széché-

nyinek Csokonyai Urod.hoz

tartozik , lak. magy. ref.

abroncsal kereskednek. Itt

íeles düledékek is szemlél-

tetnek.

Kalmuckok , eredetére nézve

Mongol nemzet, de a' cul

turara nézve nagy külömb-

ség van közttök. Ferdén

kiálló szemsarkok , keskeny

fekete , valamennyire haj-

lékony szemöldökök , kis

lapos orrok , kiálló arcz-

csontjok , gömbölyeg fejek,

nagy fülök és kevés szakál-

lok. Vándorolva élnek, moz-

dítható darócz-kunyhóban

(kibltk) lafcnak, mellynek

fedele toltsér formât mu

tât; szarvas marhával, ju-

hokkal és ló neveléssel baj-

lódnak ; a' Kamai vallást

tartják , kissebb egymá\tól

nem függö örökös Fejeiiel-

mek alatt vannak , (Taid-

schi nevek) kik eggyes cso-

portokon (Ulus) uralkod-

nak ; és a' Chinai, v. üros¿

Csásárnak a' marhából ti-

zedet adnak. Négy ío Nem-

zetségbol állanak : Oilot ,

(4 küiönös nem/.etségben :

Soongar , Choschot, Derbet,

és Torgot Orosz birodal. a-

latt). Barga-Burät (Burä-

tek , Brazki , ezek is az O-

rosz korraány alatt.) Tüm-

müt és Choit.

Kalmucksdg , Oilolság , nagy

tartomány krizép Asiában,

Mongolságnak nyugoti ré-

sze , melly 2 kissebb tarto-

mánybóláll, a' Soongareyi

és Choschotey tart.

Kulnik , hegyvár Horvát orsz.

ban, Warasd Várm.ben, egy

i nevezetes barlanggal , 42a

lak. és pléb. tempi.

Kálnó , Kalinowa, nagy Tót

falu Nógrád Várm. Füleki

iár.ban , Garabtól Ipol vize

által választatik el. F. U.

több nemes fam. Lak.evang«

és kath. többnyire fazeka-

sok , és bodnárok, mellette

van jó szántófoldjok , rét-

]ek és tölgyerdejek. Sava-

nyú vízzel és elég,hallal.

Koiocsa', Coloca, Erseki vi

Pest Várm.ben , Solti járás-

ban , Sárkoxi ker.ben, az

É. Sz. 46° 32' alatt fekszik,

Vajas vizének északi kör-

nyékein a' Dunához i/a ó-

rányirá, lapály 's mocea

ros helven, Bajához 6 , Pest-

hez pedig 16 mfdnyire, hai-

dan hires , népes 's virágzó

vs vala , némellyek állítá-

sa szerént kôfallai ikerítte-*

tett, 's kövekkel díszesbb
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vsok módja szerént ki volt

rakatva, de ал 1602 eszt.dei

kegyetlen Kuruc/.ság , nem

külömben az ezek elött bé-

ütöttTörök kegyetlenségek'

özöne által csak nem sem-

mivé tétetett , miglen is-

mét lassan lassan kegyes

Érsékeitôl ápolgattatván ,

mái állapotjára felemelke-

dett volna. Most a' belsö

vson kívül 4 külso vsai is

vannak , a' kigyóe , t. i. a'

his Kalocsa , a' széles vs ,

és az ú) vs ; útszái alkalmas

rendbe szedettek , de házai

alacsonyak. Jelességei köz-

zé tartozik a' roppant Er-

seki kastély , mellyben a'

30000 kötetböl álló Kápta-

lan konyvtárjaj és pénzek

gyüjteménye jeles. Külü-

nös jegyzést érdemel a' gaz-

dag és különös ékessé,ggel

diszeskedö két tornyú Erse-

kiTemplom , mellyet egész-

len veres réz fedez , belsö

müvszerei, nagy orgonája,

és harangja jeles ; a* Neven-

dék-Papok haza 3 emeletü

csínos épület, nem kül.öm-

ben alkalmas izlésben ké-

«zült í'elházak a' Káptalan

béli Urak lakjai, a' Piaris-

ták -Collegyioma , a" Plébá-

nia'sa't. A' fö templomon

kívül vagyon még 1 Pléb.

és egy a' Piaristák, gondvi-

selése alatt lévo kis , de

szépen kifestett Szentegy-

ház is , ebben a' Kir. Gy-

mnásiumbéli Ifiuság végzi

ájtatosságait , melly az em-

lített Szerzetesek oktatások

alatt áll. Lakosai mero

kath, és bátor hajdan mind-

nyájan, Rácz nyelvet be-

széllének , most mindazon-

által csupa Magyarok , szá-

mok 8900-ra mégyen keres-

kedésbôl , mesterségekbol ,

kiváltképen Török buza ,

ien és más gabona termesz-

tésb61 élnek. Mulato he-

lyeihez számlálhatni az Ér-

sek kertjét, melly külömb-

féle drága külfoldi fákkal,

novevényekkel 's virágok-

kal felékesített , szép ren

den elintézett gyönyörüse-

ges nagy kert , és az e' me-

gett levó nagy munkával

emeltetett 's külföldi szölo-

tôkékkel béiiltetett domb

a' tetején készült Remete-

ségével , mind a' kettö fi-

nomabb ízlésü látogatóját

diszessége' álmélkodására

's dicséretére kénszeríti.

Meglehetös kert a* Neven-

dék Papság mulato kertje

is a' Calvaría mellett, nem

külömben a'kies íüszfa er-

doségek is szép sétáló he-

lyeket szolgáltatnak a' tu-

dományos If'júságnak. Re

genten a' mint márfelyebb

említtém, sokkal virágzóbb

állapotja volt Kalocsának,

akkori népességét csak on-

nan is némü némü képen

lehet kivenni , hogy a' S/..

Ist.ván Kir. által épített

Templomának hossza 42 ,

szélessége pedig 2.5 ölnyi

vala , a' mint ezt a' még

most is látható talpkövek

mutatják , virágzását elö-

mo/.dította az is , bogy ré-

genten Vajas vize hajókáz-

ható lévén , a' vst alkalma-

tossá tette a' kereskedéire ;

de lapályos fekvése miatt

egyszersmind a' Duna sebes

árjainak nagyon kivan té-

tettve , melly sokszor , ne-

vezetesen pedig a' múlt esz-

tendökben zokogó könnye-

ketf'acsart ki a' szorgalmas

lakosok' szemeiböl , midön,

rövid ido alatt veritékjek

gyümolcsét füstbe repülni

szemlélték , illy szomorú

állapotban , ha Velenczér

nek nevezem, nem hibázok.

Szerencsétlen voljt a* vera



az i8i9> és i&ii esztendö is,

midön a*. vsnak majd har-

rnad része elégett. Vásár-

jai, és borai nem neve/.ete-

eek , gyümölcse is kevés.

Ambar pedig régi,fényébôl

lteveset tartott meg , mind-

azonáltal csendessége miatt

л' tanuló Papságnak és If-

júságnak igen alkalmatos

lakhelyül szolgál. Itt irták

Hazánk Torténetinek legje-

lesebb Irói Palma, é» Ka-

tona halhatallan munká-

jokat.

Kalocsai , és Bácsi tôrvé-

nyesen egyesült Ersekség.

Azon Püspokségek között,

mellyeket Sz. Istyán Kir.

szerzett vala a' Bácsi, és Ka

locsai is , amaz Sz. László

Kir. által 109.3 ¿s i°94- kö

zött Ersekségre emeltetett,

a* Kalocsai Püspbkség pe

dig , minekutána 13^ eszt.

ki állott volna , г Bela or-

száglása alatt' 1135 eszt.ben

a' Bácsi Ersekséggel tôrvé-

nyesen eggyesíttetett. A'

mostani fenn megnevezett

Erseki Megye Bács és Bo-

drogh egyesült Vármegyé-

ket egészlen , Pest, és Cson-

grád Várm. némelly részeit

foglalja magában. 3 fö Es-

perestségekre, 's emezeknek

mind egyike 3 ker. vagyon

felosztva ezekhez jutott

még az i¿li eszt.ben felál-

líttatott Szabadkai kerül.

Számlál 98 pléb. 103 filial.

261218 hívekkel. A' Pap-

ság száma 230. Régentenje-

les 9 Prépostság , és 8 Apát-

ság találtatott korében , de

ezeknek most csak . neveik

maradtak fen. Káptalanbé-

li Urainak száma 10 Szer-

zetes klastromai 5 mellvek

közül i a' Piáristáké,3 a' Sz.

Fer. Szerzeteseké , és 1 Pá-

duai Szt. Antal Ürmény

szerzeteseké.

¥*al<>ss , (körül) vidék Neu

stift mellett alsó Styriában,

a' Marburgi ker.ben , hol

leginkább a' szölö mívelés

van divatjában.

Kálot , Uradalom , kastély ,

és mvs Sy.ékes-Fejér Várm.

Sárrétjében , Lánghoz és

Déghez közel , Fejérvárhoz

'3 ora. egy kath. ésref. plé-

bániávaí , örlömalommal

F. U. G. £ichy. Lak. Magy.

és Ném. a' kath. 893 réf.

824.

Koisdorf, falu alsó Styriaban

a' Graeczi ker.ben , közel a'

Murához, póstával.

Kalsöe , Faröi sziget 1 mfd hos-

sza , 1/2 széle.

Kaltegang, folyam Austr. Enns

alatt, Triesting , és Pies-

ting között , Schweihat

helység mellett hasonnevü

fóval eggyesül.

Kaltunhard , kis vs, a' Hassziai

Herczs.ben 118 h. 770 1.

Kalten Kirchen , 1. Kaldenkir

chen. .

Kaltenlentgeben , falu Austr.

Enns alatti fertályban, egy

szép pléb. tempi mal , er-

dotisztséggel , 78 h. a' lak.

leginkább mészégetésbôl

élnek.

Kaltennordheim, vs a' Weima-

ri Herczs. a' Hennerbergi

részben, Fulda vize mellett,

melly Werrába szakad , 197

h. és 1100 1. egy régi vár-

ral , mellynek neve Meer

linse ; van parket , gyapju,

kés , és bör fabr.

Kalten Sondheim, mvs a' Wei-

mari részenHenneberg mel

lett ; parket szôvéssel.

Kaltenstein , vs és vár Austri-

ai Silesiában , Neisse Her-

czség, Morva hegyek mel

lett.

Kaluga , Orosz Helyt. Ocka fó

melett , melly Upa fóval

eggyesiil ' Moskova , Tula,

Orel , és Smolensk hélyts.



gok között , igen mérsék-

lett éghajlatt ; térsége 395

□ mfd lak. 845370 a* nemes-

segen kivül. Földje hegyes,

erdös , 's ezért nem termé-

keny , de annál gazdagabb

a* m.arhában , és halban.

Van vasa, külömbfele ne-

mü köve , és földje ; a' la-

коьок Oroszok, és Tatárok,

nagy szorgalmatúak ,' jó

fabr. vagynak; és Petervár-

ral üzik leginkább a' ke-

reskedést. Az egész Helyt.

9 ker.re osztatik. A' fövs

Halagáoslo 30' E. S z. ,53° 45' K.

H)régi nagy vsOckának jobb

partján, Kaluschka mellett,

Petervártól 127 mfd mint-

egy 1 1/2 mfd térségü, 3608

fa , és 219 ко h. 608 deszka-

'bolt , 25 tempi. 1 Apácza

klastr. 1 találtgyermekház,

1 fö , és 1 kozonséges nem-

zeti oskola , és 19000 1. ¿vi-

torlavászon fabr. 12 fónó-

ház , 11 szaladpergelö , 2

czukorfôzés, 1 papirosszö-

nyeg fabr. 4 viaszprés , 3

szappanfözö 1 réz - gálicz

fabr. 10 fazekas , 34 olaje-

resztô, 4 téglavetñ 's a' t. A'

kereskedés esztendônként

behoz 1 mili. Rubelt. A'

ker.ben van még 1 vashu-

ta, és külombféle kézmü-

vek.

YLalundborg , Calunda , jó élô

vs Daniai Seelnndban , jó

révvel; innét hetenként két-

szer menni Aarhunsban,

Jüttlandban ; egy omlott

várral.

YLalusa , falu Ungvár Várm.

egy nagy mocsárja vagyon,

mellyben számos tekenyös-

béka tartózkodik ; vanszö-

löhegye is; Zanyovecz, és

Szkali hegyekkel határos.

Ha¿usz , vs Gallicziaban , a'

Stry ker.ben , mellynek

kôrnyékén jó torfa találta-

tik ; egy Cs. Kir. erdötiszt-

90 TT- - ,

séggel, .1 sôfôzéssel, я vám-

tisztuéggel, 1 útcsináló cora-

-missariatussággal, 's 1 Nor-

mális iskolával.

Kalustyn , vs az új Lengyel

Kir. a' volt Siedlee oszt. 73

ház.

Kalui , vs az Orosz Podolia

Helyt.

Kalwang , 1. Kahlwang.

Kaíwuria , Uradalom , és mvs

Gallicziában , a* Mysleni

ker.ben , egy pléb.val , a'

Bernhardinusok klastr.mel-

lyet a' Kalvarián találtató

Maria képe miatt nagyon

látogatnak; utóbb egy Ura-

dalmi vár, és vendégíogar

dó a' Császár utszában. E-

zen a' vidéken so'k húros-

madár fogatik , és Krako-

ban küldetik.

Kalwarjr , ker. vs az új Len

gyel Kirs. a' volt Lomza

oszt. Stheschuppe mellett,

440 h. és 2705 1. kik között

1148 zsidó kereskedik.

Kama , hallal bovelkedñ , és

hajózható fó az Orosz Perm

Hellyt. Asiában , mellyel

Tschussawaja , Belaja,Wi-

ätka , Kosa, Lobwa , Lima,

Otscha, és egyébfolyók eg-

gyesülnek ; és 1000 Werst 9

mfd folyása után Кasanón

alól a' Wolgába szakad.

Коmanga , vs Oláh. orsz.ban

Olt vizén túl.

Kamattchinzen , Szamojedi

nemzetség Orosz bir.ban.

Kambaya , tart. Guzuràte kö-

rül, hascnnevü tenger öböl-

nek foka mellett. Elö-In-

diában; pamuttäl , kornén-

nyel , és opiummal bövel-

kedik. Tengeri kereskedése,

és fabr. jelesek.

Kambaya, ('¿2° 16' 45" É*. Sz

90o 13' K. H.) a' Kaweri

torok mellett, a' Kambay

obolnél, egy veszedelmes ki-

kotovel.térséget tobb 1 mfd-

nél, Mahumedanoktól,Hin
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áusoktól , és Geberektôl né-

pesitetik és a' Maratták

uradalma alatt vagyon.

Karton , es akátportékákat

kés/.it , só fozéssel , es mezei

termes kereskedéssel.

Kamberg, v. Kammerbühl, 340

öl hosszú i 120 szélességü ,

és 1,5 magasságú hegy Cseh

orsz.ban , az Egeri ker.ben,

kiégett tüzokádó, mellynek

lávája , nagy részrol veres

és fekete. A' hegytetön van

egy 4 ölnyi széles , 1 ölnyi

mély verem , mellybñlhaj-

dan a' tüz jott valaki.

Kamóoja , Kambodia , Cam-

bodscha , Donnai, 65 német

mfd hosszú , és 45 széles ,

termékeny de nem népes

völgy 577° П mfd térségel

tulsó - Indiában , kozepén

folyik Menankong, 5—6 ió

kikötövel. Határjai : észak-

ról Laos , keletröl Cochin-

china, délrol a' i enger, nyu-

gottról Siam , és a' Siami

tangeröbol. Azéghajlat he

ves. A' tart.nak termései :

arany , ezüít, drágakovek;

gabona , rizs, Calamba, és

a' fáknak egyéb nemei; e-

lefant , tigris, bivaly, vad,

és szárnyas állatok, hal ,

selyem. Az eleségnek olly

sokasága van, hogy 4—5

másás ökör' ara egy piaster

és 140 font rizskása 8 pence.

A' lak. világos barnák , 's

iól alkattak ; len ; selyem,

szönyeg, 's gyapjú szôvés-

ben fogrlalatoskodnak. A'

kereskedés nagy részint a'

Chinaiak hatalmokban va

gyon , 's a' Japonokéban ;

vallásokra, és a' papi szer-

zeményekre nézve hasonlók

a' Siamekhez. Tulajdonok

nines , hanem csak ideig

használják az ingójósz^go-

kat, mellyek nem a' gyer-

mekekré , hanem az áren-

dás Urakra maradnak. A'

despota király a' Cochin-

chinai uralkodónak bérese.

A' fö vs

Kamboja , v. Luwek , Lauwek ,

"Eauwek, Menamkom folyó

mellet fekszik , mellynek

torkától 13 német mfdnyire

esik, egy kikötovel, 's egy

emlékezetre méltó tempi,

mal , melly feketével be-

vont fa oszlopokon áll , és

aranyos lombokkal van é-

kesítve. A' lak. jó manufac-

turákat tartanak, különö-

sen a' pamutra nézve , és

nagy kereskedést üznek.

fCameick , fó Bulgariában, 'a

ezt Roman iátpl választja el;

és a' fekete tengerbe ijnti

magát.

Kamelk , hámor , közel a' kö-

Alpesekhez felsó-Carnioliá-

ban , eszt.nként 1160 má-

zsát hoz be.

Kameneoz , ( alsó és felsñ ) 1

falú Bars Várm.ben Privi-

yéhez 1 mfd. Glak hcgyé-

ez közel, mellybñl egy for

ras foly alá, 's ez 1 papiros,

és 4 gabona malmot hajt.

Felsö KamencezLen sok ti

mar lakik , ezek veresre fe-

stik a* bört^ F. U. több ne

mes fam. lak. mind a'ket-

tönek többnyire kath. t- i.

,542 számmal. 2.5 luth.

Kamenetz, v. Kaminie/'-Podol-

ski, (48° 40' 50" É. Sz. 44o

41' 15" K. H.) megerosített

vs Orosz Podolia Helyt. hol

SmotrizaDniesterbe folyik,

943 h. 5660 I. 's egy mármár

íeomlott hegy várral ; lakja

egy görög, és kath. Piispök-

nek , Jesuita colleg. és mel-

lette a' Sz. Háromság' vara.

Rameniez , mvs és urad. Sze-

rém Várm.ben , Slavoniá-

ban, Duna mollett-, Ujvi-

déktôl és Pétervaradjától

1/2 ora F. U. Marczipán fam.

kath. és ó hi I ii pléb.val ,

890 kath. és 11900-hitü lak.

:
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szép szölö hegyekkel, Jtö-

bányákkal , erdoséggel , és

számos vizi malmokkal a'

Dunán, mellynek partján

fekszik.

Kamenia , ( Kamenicze ) kis

Cseh vs , fallal kerítvé", a'

Tábori kerületben ; 300 h.

egy káptalan tempi, várral,

és posztó-kézimívvel.

Kamenitt, Sicking Grófi vs

Cseh' orsz. a' Tábori ker.

ben , 200 h. várral, ésposz-

tó fabr.

Kamenitt , ( Kamenitze ) mvs

Morvában , az Iglávi ker.

ben , a' Trebitschi uraság-

' hoz tartozik , 165 h. 11,50 b

egypleb.val, helyes kertek-

Itel , sok rétekkel, '¡» cse-

kély erdöseggel,

Kamenoiárs Kaja , Ust kameno

Gorsk , eroség Irtisch vizé-

nek jobb ágán a' Tobolski

helyt.ban ; Asia orosz bir.

ban. Tele vad állatokkal ,

mellyek a'Császári vadászok

Petersbnrgba küldözgetnek.

Kamenoi Saton, lerontatott vár

a' Seporagi Kosakok foldén

Busuluk vizéhél Dnieper fó-

юак jobb felén,Kiowi helyt.

ban Europai Orosz bir.ban

Altellenében volt Setscha,

Kozákok fö helye , hol az

Asszonyi nem szenvedte-

tett. Ez is lerontatott az

Oroszoktól 1777-ben , és a'

Csavargó Saporági Kozákok

a* belso tart.okban elosz-

tattak,

Kaminiec - Podolski , 1. Kame-

necz Podolski.

Kaminsko , nemes vs a' volt

Varsói Herczs. Kalisch oszt.

410 lak.

fíamionka , mvs a' Varsói volt

ker.ben Herczs. Lublin oszt.

fíamionka- , urod, 's ' várasocs-

ka Gallicziában , Zloczowi

ker.ben egy kath. és görög

tempi. Bug vize mellë.tt.

Kamischeikaja , (Golf) v. Bri-

stolbay , nagy tengerüböl

Araerikának ész. nyug. kö/.i

&artjain, Aláschka szigetén,

orton-Sund felé , mellyel

26 órányihosszú , és 12 szé-

les tó Igtschiagik fó által

kapcsoltatik öszve.

Kamm , a' legnagyobb hegy

Bolkenhain-Landshuti ker.

ben, Frussziai Sileziában,

1 mfd hossza, Cseh orsz.ot

Sileziától választja.

Kammer , Urodalom , és vár a'

Hausrucki ker.ben, Ens fe-

lett , Austriában , 's Khe-

venhüller Grófhoz tartozik.

A' vidék körüle az Atter-

tótól veszi nevét , «es Atter-

gau-nak neveztetik. Ez a'

legnagyobb tó ezen tart.ban

és a' mellette fekvö várok-

ra, 's tempi.okra, 's egyébb

épületekre né/.ve a'legszebb

's legkellemetesebb , sok jó

izü halai vannak , 's a' hal

nemét minden holnapban

változtatja. Ebböl folyik ki

Ager fó , a' vár is Ъеглпе

fekszik , mellyböl felette

szép a' kinézés.

Kamnitz , Cseh - Kamnitz , vi

a' Leutmericzi ker.ben, ^00

h 4000 lak. harisnyakötft,

üveg kereskedés , fejérités-

sel. A' Kamnitzi pata к

mellett hegyek között fek

szik; Káptalan tempi, ékes

kápolnával , és 2 Ispotál-

lyal,

Kamnitz, uradalmi major Cseh

orsz. a' Leutmericzi ker.ben

Kinsky Grófhoz tartozik A*

falusiNém. keresi ktélelmét

a' sovány foldmivelés mel

lett fonásban , czérna ké-

szítésben , kapcza kotésben,

posztó csinálásban , késkô-

szorülésben, fonal ésvászon

kereskedésben ; ezek mel

lett kréta üvegekkel, mel

lyek itt legfáinabbúl készí-

tetnek , megaranyoztatnak,

és részint magában az orsz.



- 9»

han , részint Siléziában ,

Pruss/aában, Lengyel,Fran-

czia, Török, Sved, Dan,,

és Orosz, orsz.ban eladat-

nak.

Kamocsa , Magyar falú Komá-

rom Várm. Komáromhoz 3

\fz óra , Szemó és Vág mel-

lett , Hunnyady Báróhoz ,

és más nemes Ürakhoz tar-

tozik ; egy reform, ekklé-

siával , és dohány termés-

sel. A' lak. gyümölcsel és

káposztával kereskednek.

Kamp , fó alsó - Austriában ,

nagy és kis Kampra osz,ta-

tik. Az elsönek eredete a'

tart.ban van az Ens alatti

fertályban , a' tart, hatá-

rai felé , és Grundorf, 's

Grafenwerd között a' Du-

nába szakad. Kis Kampnak

eredete pedig a' Weinspergi

erdöben yagyon , délre a'

tart. szélei körül , Ens fe-

lett, délkelelkoznek folyik

és Piappottenstein mellett

nagy Kamppal eggyesül.

Kampen, vs Frigyes Belgyiom-

ban, Yssel tqrki oszt. közel

Ysselnek a' tengerbe folyá-

sához , melly itt több fe

lé szakad. Ysselen által

egy 723 láb hosszúságú ,

és 20 láb szélii híd vezet.

бзоо 1. vannak.

Kampno, kisvs a' Wartenbergi

urod.ban Sileziaban.

Kam tjatka , (51 - 60o É. Sz. 172

-ri8o°,K.H.) Orosz félszig.

észak - keletközi Asiában ,

• térsége 4214 r)mfd. mint-

egy 5000 lak. keletröl , 'я

delröl az Ocean , nyugott-

ról , hol a' parti hajózásve-

azedelmes , ugyan annak

öble, korülvéve az Ochots-

ki tengertöl, 's északról Si-

beriával határos. Azéghaj-

latja durva , a' levegöje

majd egész esztendöt ált

ködös , és az északi része-

ken oily nagy hideg van ,

hogy a' novevények , álla-

tok , 's emberek gyarapodá-

sokban általa hátramarad-

nak. Eszak nyugott -köztöl

délkelet közig tartanak a*

bérczek , 's többnyire már

kiégett tüzokádók, mellyek

közül még nevezetes: Sop-

ta , melly 1762, és i7Ó7-ban

sok tüzet kivetett , Alat-

schinskaja , Tolbatschins-

kaja-Gora, és Kamtsthats-

kaja Gora. A' hegység több

vizekkel bövölködik.es több

fóknak ád eredetet illyeneks

Kamtschatka, Aratschka,

Bolschaja, Tigil; tavaknak

kis bôvs,ége itt, illyeneh j

Kronotschkoi , Nerpitscha ,

Kurilskor ; nem egy meleg

forrása van, ezeknek vizek

vastag sürüségü , izetlen ,

külombféle melegségü , és

itt *s ott fekele materiával

van behuzva ; patakokba

folynak , és több helyeken

ferdö kádok állanok rajtok.

Némelly források a' vizet

sugár módra nagy zúggal

vetik fel 1 — 1 1/2 lábnyi

magasságra. —■ Mezei ter-

méki : iegenye veres, és kö-

zônséges fenyö , nyír - és

nyár-fa tölgy , 's Abrásfa;

szép marhalegelöji, czobol,

medve , róka, torkosborz ,

kutya, kopó, agár , és vizs-

la; madarak , hal, vas,'sm,

ef. Az eredetilakosok Kam-

tscha4álok, hyelveken Itel-

men(lakos) (1783-ban) csak

2834-en voltak , ezek közül

1580 férfiak , kik vadászat-

tal , halálászattal , mulat-

ják magokat, az adót czobol

's róka börböl ves/.ikbe; a'

keresztény hiten vannak ,

de ezt régi vallásoknak né

melly maradványival keve-

rik. Ezeken kivül vannak :

Korjaekok, Kurilokj 's Ощ*
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azoic, 300 regularía katona- torna által Thurneszi tóba

ság, és kozákók s¿olgálrÍak vezettetetett, máskép Aar

órizetül. A' fôheiység Bol- vizçbe f'olyt.

Kandern , mvs â"- Badeni nagy

Herczs.ben, Kander í'ó mel-

soheretschk

Kamyschinsk , másképen Dmi-

trewsk (,50o E. Sz. kerüiet-

vs, és erosseg Orosz Sara-

tow oszt. hol Kamyschinka

a* Wolgába folyik , 1200 1.

's egy só s^állításal ; ázon

leit , 171 h- 251 melléképü-

letekkel , 1020 lak. egy pa-

pirosmalommal, vashámo-

rokkal , *s olvasztó mühe-

lyekkel.

mesterséges folyó , mellyet Kaniew , Kaniow, kis vs Oroâz

Nagy Péter huzatott Karay- ' Kiew Helyt. Dnépr mellett.

schinka , és Ilawla f'olyók Kalugyer klastrommal.

Kanisa , Kanisoha , priv. Ka-

mará] is mezövs Bács Várm.

kózott Wolgának , és Don

nak eggyesülésére, kiszá-

radt, minthogy a' Ket kís

fónak nem volt elegendö

vize.

fíamyschltiu/a , C560 50' E. Sz.

és 79o K.H.) kerület vs O-

rosz Perm Helyt. a' Katha-

rinenburgi tart.ban, Pisch-

ma mellett, 280 h. 2000 1.

A' szomszéd Jerterinsk kó-

rül eszt.nként 50000 akó pá-

linka égettetik.

Kanadcy , vs Orosz Simbirsk

Helyt. hasonnevü fó mel

lett, ,31o haz. Q02Íerfi lakos.

Kanaghi, Kaneche, egy a' Neg-

ho, v. Andreanowiszigetek

кол til , a' keleti tengeren ,

200 werstnyi térségü. Esz.

rés/.én van egy tüzokádo ,

alatta ennek meleg forrá-

sok , mellyekben 20 famili-

ából álló lakosi hust, és

halat foznek.

Hänchen , n. vs Kouant-tong

Chinai tart. Asiában,

Kand'ibil , fö vs Sindi tart.ban

Ostindiában , keleti Persiá-

hoz tartozik.

JCandnlax , csekély vs Orosz

Archangel Helyt. Asiában ,

a' fejér tengernek eggyik

öble mellett, egy ki köto-

vel, lak. halászatból élnek.

Kandel , Kander , ragadozó

viz , Gastern völgyben ered,

Bern kantonban , sok vize-

"ket vesz fei magába, és hogy

•ne árthasson, 3000 láb. çea-

Tis/.a,Szenta'sZombor köztt,

mellett. Közönsegesen Ma

gyar, nagy Kanisának ne-

veztetik , hogy a' Török v.

kis - Kanisától , melly To-

rontálban f ekszik , megkü-

lombóztessék. — Van egy

kath. és nem eggyesültgó-

rög tempi, póstával ; népes

gabona , és fa kereskedés-

sel. Lak. Magyarok és Rá-

czok.

Kanisa, (Nagy) (¿fio 27/ 43//

É. Sz. 34o 39' 4" K. H.) mvs

Szala Várm. azon nevü viz

mellett, Keszthelytöl 4 mfd.

lhárostól 2,mocsaros helyen.

F. U. H. Battyányi. Lak.

Magyarok, Hor. kath. só,

's posta házzal , egy pleb.

tempi.mal , mellyet Sz. Fe-

renz szerzetesi birnak ; egy

jó rendbe szedett Magistra-

tussal , és Piarista Gymna-

siummal, Battyányi Hercz.

nek Tisztartóságával , or-

szágos , a' Sopronyihoz ha-

sonló marhavásárral , 's ál-

tállyában nagy kereskedés-

sel. Hires várának históri-

áját Valinál olvas hatni. Itt

született Huszti Gyorgy.

Kanitz, alsó - Kanitz , Uroda-

lom , és vs Morvában, Die

trichstein Herczeghez tar

tozik , a' Brünni ker.ben ,

lgla mellett , 297 ház. egy

ezép mulato várral ; egy
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kath. pleb.val; hires raé- leziában a' Briegî Herczs.

nese, 1582 kereszt. és 439 ben , Weistricz mellett.

zsidó lak. Kanth , Cantium , nyiltvsSi-

Kanjarapalli , kereskedöhely leziában , a' Ñeümarkt-

a' Malabári partokou ke- Kanthikerrben, a' Breslawi

leti Indiában , Travançor fokáptolanbpz Çartpzik, 178

orsz.ban. h. 1040 Jajt, fa, kèményitô

Knng, Gang, kir. szabadhegy- fahr» és kereskedéesel.

város , 122 ház. Cseh-Qrsz.,a' Kantyre t v. Ki¿Qtiri , félsziget

Czaslavi ker.ben, egykajÙx. Inverary, y.ágy Argyle tart.

pleb. tempi. Itt üstve épí- ban, közep Skótiában. 30

tenek. . - .r , ,., vi mfd hpsszu 8—9 széles. Fö

kanker , fó Karnioliaban,, ,a* . helye Cantelton, k. mvs egy

Karinthiai széleken ered , , Jtjtkotové/. K^z'eí, hozzá ny."

a' legmagasabb havasok a- #a. a' tkU)Gig^ szíget.

latt, e's Krainburg mellett Kapelle , falu îoep.Iaïi. a'Zuy-

a' Szávába folyik. , _ ., '. /( /.di Bevela,nd szigeten eggy.

Kanabin , vs Syriában, Trab- ..B^lgyiqm. ,ors¡z., Hollandia

lüsi Basaságban , egy Ma- star1tí..meÍIel¿e 3'régi kastély

ron ita ;k^airt.;.melly nagy van.., all '

részint a' sziklák között é- Kapelle ov dajr.X'ssel, falu eggy.

pült barlangokból áll, jtt : prsz. Hoílándiában 1200, 1.

lakik Patriarchájok is. e¿en falu¿> Nieuwérkerk, és

Kambus. • vs volt al. iEgyptus- Moordrecht hözött sokl ég-

ban, nyugati vidéken , A- la égetok vannak., e/.ék a'

lexandriától 12 R raid. Et- téglát ак Yssel parti iszap-

tôl neveztetett el Nil viaé- bol csinal¡ák. .

nek egyik ága, melly itt.a' Kappellerberg., egy a' Rardkers-

tengerbe szakad. EIsq ke- burgi szötöhegyekhez tar-

reskedö vs volt Alexandria _. tozó hegy , also Styriában,

épülte elñtt. Serapis tempi. [ a' Marburgi ker.ben , hol az

aval , melly az orakulutni ¡, egész . tart.nak legjelesebb

és csuda gyogyítási miatt bora tere^n. ' ' r" .

hires voljt. A' .lakosj, igen Kapes, I. Gaps,

puha életüek; voltak ц az,A- Kapfelberg-% szép , és nagy mva

lexandriaiak ide szoktakf a' ... a' Brucki k¿&nben, felso Sty-

csatoinán ;mulatságira • ha-, xiában, ;egy hajdari szép,

józni. Homokos a' fblde.' de már az pmláshbz sietö

Kansas, Indiai nép, északi A- várral felsö Kapfonberg néy

merikában 2.50 hadinéppel. , alatt, jó m«jga.s hpgyen, és

Kansey , fó Lquisianában , Çtubenberg Grófhoz tarto-

ész. Amerikában» egy Jbja- ; . zík, , ¡ í '.vüH ■

sonnevü vs mellett, és tyfts- ftapi , németlil jRabniczdorf,

souri fóba szakad. magyar faïii Györ Várm.

Kansk, Kanskoi, Ostrog, helys. a' Sopronyi szélek és RAbcza-

Siberiában Jeniseifsi tart. vize mellett a* tó kb'zben

ban , hol nagy czobol ke- Ramaralis jószág , lak. 40

teskedés .üzetik. kath. és 14.5 protest, kik'ha-

Knstein , Urod. a' Branden- láízatból , és gyümölcs ke-

burgi kozép határban , a' reskedésbol élnek. ^t

Kansteini szabadurakhoz Knpi , Kapussany ,( tót faltf

tartozik mint familiaház. Sáros Várm.ben , a' posta,

Wattersdorf , vár, és urod. Si- utón Eperjeshez Jí ópa»^
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egyóvárral, ettöl származ-

tatja nevét a* Rapi nemes

familia, bénne i kat. temp,

egy Kapi uraaág kastélya ,

's egy hét nemes fundus ,

790 kat. lakosokkal»

Карland , L. Capland.'

ULapláthf Kaplatovcze, tôt fa

llí Nitra Várm.ben Galgócz-

hoz nem messze, egy kas-

téllyal, kñbányával, és szö-

lö heggyel.

КарШг, Gapplitz ("48° 44' W

É. Sz.) Gseh mvs a' Budweisi

ker.bea Matsch fó mellett,
 

benne egy Cs. Kir. postaház,

's égy káptalan tempi.

Kaplony, hely Szathmár Vrm.

ben , N. Károly és Kalmand

között, F. U. G. Károlyi,

lak. kath. és ref. Francis-

kanusok klastromával , és

M. Karolyi familiának te-

meto helyével.

Kapnik , (47o з7' 32" É. Sz. 41»

31х К. H.) kir". szabad hegy

várps a* kóvári ker.ben Er-

délyben , Nagy Bánnyától

3 óra arany , üst , és ólom

bányával, magyar, német,

és oláh bányasü lak.kal ,

egy hozzátartpzó bányász

" torvényszékkel , postaház-

' zal , 1 kath. és eggyesült

görög pléb.val.

Kápolna , helys. Heves Várm.

ben , Tarnai jár.ban azon

nevü viz mellett, Gyöngyös

és Eger köztt. F. U. az Egri

Érsekség. Lak. magy. kath.

1024 Postaház.és jó rétekkel.

Kapotvdr, (46o 21' 46// É. Sz.

35° %7f 1S" K»H.J mvs So-

nïpgyban hasonló nevü já-

rás,Kanisától, és Keszthely-

tol 8 Pecstöl pedig 6 mfd.

F. U. H. Eszterházi ; Gra-

matikai iskolával , jeles

kath. tempi, szép Vármegye

házzal , és bö dohány ter-

mesztéssel. Cselice hegy

mellett fekszik , lakosi na-

gyobb részrôl Magyarok ,

de vannak közöttök N éme-

tek is, és Horvátok, a' kath.

száma 3450, a* protest. 110,

a' görögöke 20, és 200 a'

' zsidoságé. _ «

Kapornak , n. mvs, urad. és A-

páturság Szala Várm.ben

Kanisai orsz. utbán, Szala E-

gérszegtol 2 Szala Bértol 2

1/2 óra. Azon Apaturságho/.

tartozik , lak. magy. kath.

tul pléb. tempi.mal körös-

körül erdövel és szölö he-

gyekkel.

Kdpotztafalva , Kapsdorf, tót

mvs Szepes Várm. Iglóhoz

i óra Tiszán innen , egy

kath. tempi. Ispotállyal 8.53

kath. 22 evang. lak. itt fö-

zetik ama' Hrabussanka név

alatt ismeretes jó ser. Ezen

a' tájan derék granatok ta-

láltatnak. Káposztafalvá-

hoz közel van ama' hires

hegy, mellynek nevé mene-

dék kó (lapis refugii^hol a'

Szepesiek a' Tátárok miatt

f 124,5-ben 's a' reá követke-

fcett 2 e$zt.bentart ozkodtak.

Láttatnak itt még a' haj-

dani bástyánakomladékiis.

Kappe/, Herczegi mvs Austri

tt 4Karinthiábah , újonan

t'alált gazdag kenesß bányá

val. Uj ídria név älatt ; en-

Пек eszten.béli a'dományia

1,500—sooomázsára mégyen.

Kappe/ unter Rodelt , mvs Acher

fó mellett, a' Badeni nagy

Herczegs.ben , Mürg ker.

ben, egy hasonnevü hos-

szú völgyben , 140 familia

lakja, sok gabonát, bort,

gyümölcset , és gesztenyét

hoz lakosinak. Mellette egy

mapasságon áll Rodek vára.

Kappel bey Euenheim, fálu a'

Badeni nagy Herczs.ben ,

Kinzig ker.ben , Rajna mel-

mellett , 131 h. 660 I. kik la-

zatz fogással foglalatoskod-

nak.



Kaproncza , Kopreinicz , szab. es «4 zsidó lak. egy várral,

hir. vs és vár Horvát orsz. és dohány fabr., Soprony-

ban Körosdi Várm.ben, Po- hoz 41/2 óra fekszik.

drováni jár.ban azon nevû Karabar, 1. Kalabar.

víz mellett kath. pléb. egy Kùracciolan, Karels'chitan,Kur-

Sz. Ferencz Szerz. klastr. di Herczs. Turkomanniá-

egy nem eggy. Görög tempi. ban , és e' kettëre osztatik :

Wit. vámházzal 's postahaz- tudni illik 'Ü* Babani, es

zal , több korcsmákkal, 2054 Koi-Basaságra,'

kat. 69 óhit. kat. YLàracsfa , Hagersdorf, Német

Kapstadt , 1. Capstadt. ' falu Vas Várm. Pinka mel-

Kaptoi, Captol , üradalom, es 4 lett , Erdödy Grófhóz tar-

mvs Slavoniábah , Posega tozik. A' lakosök. kirlönös

Várm. a' Diakovári Kápta- Német dialect'ussà'h élnek ,

' lanhoz tartozik, 772 kath. egy kath. templ.'hial, melly

lak. egy Pléb. és egy régi halmon áll. Nagy a' lóke-

várral , van egy Prépbstsá-' reskédés , van makkosa, é*

ga, mellyhez 16 falu tar- _ szántófoldjei.

tozik. ч \ (. . '' Karad, Magyar falu Zemplén

Kapuli Derbend , ' általjárás Várm. a' Tisisá mellékén.

Tschengje hegyén a' Kirek- ^ Lakosí halászátboi élnek ,

keli Sandschakságban, vagy * és íensüveggel védelmezik

is al-Helyt.ban Rum-Iliben-, " 'magqiiát a" sok 'snagy szu-

Nevét egy régi kapunák oni- .hyo'g csípés' eflénl'

ladékitôl vette , melly Tró-; Kara-Dagh , helység Makdo-

jai mûvnek tartàtik, 's he- niában , dohány termesz-

gyen vagyon, mellynek me- téssel. *"■»•.'

redek foka, és mély bar- Karaemtd ï. Diarbekr$'

langjai al'ig teszik lehetôsé Karaài'siar , Aphium , a' feke-

az odamenètelt. A* kapu .te. vár , (зб0' 46' E. Sz.) ne-

két ko oszlopból áll , mel- vezetés TÖrök kereskedô vs

lyek egymás mellett van- Nátqliában », Minder forrás

nak felállítya , 's fen egy meUett , szönyeg es Opium

jboltpzat által öszvekapcsol- fabr. kôzép pöntfa.'a' Kara-

tatva. A' falniüv részint vá- _ 'varioknák, mellyek S'myr-

gott kövekböl , részint tég- nából Angorába , Cogniba,

, Iából van , de a' régiségek' és. Syriába mennek.

kedvellöji már néhány da-i Karakal, Vs Oláh orsz. Olt fó
rab követ kitortek , 's ez " mellett. "" • ь™

által ezen emlékjeí majd Karakalpaki tart^ äS "az : á' íe-

egészen kivájatott. A' he- ¿efe sûvègesnëjpnek orszá-

gyen , mellyen által ezen, gá ,,'bizonyos 'fatárságnak

kapuhoz az út vezet, taláí- ~' tartornánya kgjiép Asiában,

tatnak vasbányák , 's egy Sir folyó теПё¥г", Aral t€?n-

* meleg forrás , mellynek vi-' gertñl kel.re és Chiwától é-

ze erôsen forr. . , szakra esik. LakóSÍ Kara-

Kapuvdr , C470 ¿SÍ 14" E. Sz. kalpakok , Karakàlmakok ,

34° 39' 33" К. H ) Magyar Mankalok , vagy mint ök

ту? \Soprony Várm. közel magokat nevezik Karakip-

a'Fertohez, mocsár között, tsakok , azaz: fëketé mâr-

a' Rábának szakadása mel- hagazdák , alsó és felsö se-

lett.', Eszterházi Hercz.hez regre osztatnak. Az alsó Str-

tartozik ; 2090 kat. 4 prot. tól északra esik , és Oró»c
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védelem aïatt van ; a' felsö és Ráczok találtatnak. Nagy

pedig a' folyónak deli ré- csigákkal kereskedik : egy

szén lakik j. ¡és a' Kirgisek- kath, pléb. és nem eggye-

kel van szpvetségben,és tú- sült Görög tempi, i gyalog,

lajdon a' Papság által ha- és lovas katona kaszárnyá-

tárba szorított Kámja v,a- val , és postaházzal. Az 0-

gyoa. Vándor pásztorok e- láh-lllyricum s/.éleken fek-

zek'V- és föl^niivelök , né- vö katona kerülethez tar-

melly mesterségeket is üz- tozik.

nek , a' többi között pus- Karantinaja- ВисAta , 1. Cher-

kaport , ólomgolyóbisokat, son.

jrézüstet , késeket , puská- Karasi tenger , \, Kari tenger.

, katj, kardokat 's m. ef. ké- Karasu , 1. Çàrasu.

szíteñek és ezekkel keres- Karaszkow , Karopczyow , kis

kednek, de magoknem ha- vs Rastawica folyó mellett,

daknznak. - ' Orosz Kiew Helyt.
 

így is neveztetiK. " ve egy karat 12 g , ^

KaraAá , magy. falu Vas várín. ^2.4 karat egy Márkot tesz.

a' Keménye.s allyai J£rás- À' drága kóvekre né/ve pe-

ban, hajdan a' Pápai Pap- dig egy karat 4 gran. ■

linusoké volt'; itt Márcz'a- Karatajok , Mordwmi familia

Ion által nagy gát van vet- Orosz bir.ban.

ve.. Van tulajdon Pléb. Sü- KaraUchew , kerüjeti vs Orosz

meghezí .^ óra. E'helység- Orel Helyt. Sf< heresatfolyó

nél jünnek öszve Veszprém , mellett , iooo faház , '12

Vas, es Szala Vármegyék. tempi. 3800 \Ъ.У. üveghutá-

Karakubpn i 1. Kuban. val , posztofabr. és egy kö-

ixaramánia ,y az az : a1 fekete télgyártóvál. '

nemzetnéjkr házáia , mivel Karaveria , vs Makdoniában ,

¡. az idé,)s ¿ova' várido'rló Ká- Török tart.ban 8000 lak.

ramano.kj kunyhójokat fe- festo, és posztófabn

kçte börrel terítik be; tar- Karbitz , Karvjcze , keritetlen

tomány Natoliában Aadoly- 'vsiajh. Cseh orsz. a' Leut-

tól défre, és keletré , ma- menez! ker.ben, egy pléb.

ga.$ . hegyekkel ; illyéri a* tempi, 's köszeri bányával.

Taurus , melly állandósah Karetow , v. Korczew, vs kö-

hóval van f^dve. .|&Й($| ¡ ze'l Weichsel foíyóhoz , az

közzül va^.áeahhan , l^Srj'a- új Lengyel Kirs.ban a' volt

.,i en , tayaíji' Tatta > fV. KM- Siedlce oszt.ban , 48 h.

schari. ,^V';.tartqraán^.Jsp- Karczmisko , vs ugyanott.

nia,.¡és Adana Basasag'rá , Kardamula , vs Moreában , loo

ItschiîiVer.re , és a' Basától ház.

fiiggo %i$$okva. osztatik. Kardasch-Rzeezict , Cseh vs, és

ííaransebefi (4f 2-3' 33' E- *z* uradalom a'Tábqri ker.ben,

й9° ^ЗР/' K.*H»J! nivsKras- * 160 ház, és posztófabr. egy

aó Vársm, Temes mellett , Pléb. tempi.

Tiagy; szóióhegayel , a.rany- Kardeis , bánya a' hajdani Sa-

mosással ,t Török portéka ' lísburgi Herczí.hcñ , ut(5bb

tárházzaí , 487 h. Я5°<> lak. Salzach ker.benBavariábán,

jiik között *?áraoe Görögök, eszt.ként aoooo köböl réz -

és bü-
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és büdöskS virágot hoz be.

Kardszag, Karezag, v. Kard-

szag-új-szállás , (47° 19' 28"

É. Sz. 38» 35' 1" К. H.) elsö

's legnépesebb szabad mvs

Nagy Kunságban Szolnoki

posta úton , Bánhalma és

Nad Udvar kbzött , Horto-

bágy vizénél 1428 h. 3 temp

--s — ■» >~ 1.

re Kirs.ban , a' Coromande-

li partokon keleti Indiában,

Caveri Coleroonnak eggyik

ezakadéka mellett, melfy

mo húsz mázsányi terhü

hajót megbír ; 15000 lak.

kik jeles pamutszovést üz-

nek éssóval, kartonnal, és

rizssel kereskednek.

's több mind 19000 lak. е- Karinthia , 1. Kaernthen.

zek kath. evang. és nem Karkelbeck , falu keleti Prus-

eggyesült Görög vallásuak. sziában, az Insterburgi ker,

Földe gazdagon termo. Ve- ben 44 h. és borosztyánkfr

szedelme emlékezetét fenn halászattal.

tartja egy halom. Karlenburg , falu a' Würzbur-

Karduel, 1. Georgia. gi N. Herczs ben Main folyó

Karelschittan , \. Karacciolan. mellett, 116 ház. 600 lak»

Karemid, 1. Diarbekir. gabona, gyümölcs és bor

Kargala , vs Orosz Ufa Helyt. termesztéssel:.

300 ház. 2000 lak. kik f Ka- Karmel , 1. Carmel,

sani Tatárok maradékaik. Karnubora f v. Korabala , '»

Orenburggal kereskedik. Csaravola , falu Csanád

Kargalinsknja , népes vs Oren- Várm. hasznos dohány ter-

burgi tart.ban , Ufa Helyt. , mesztéssel.,

ban Asiaí Orosz bir.bafa. harnee y fo vs Bçurhon orsz.

Kargaum , 1. Gergoni. ban , Nigritiában , Afrika-.

Karge, Kargowa, nemes vs ban.

a' Burkushoz tartozó Poseni Karmolia ; Krain, Hercz.$ég,

N. Herczs. Obra vize mellett tartozik Austriához , Stiria^

2,56 ház. 1870 lak. posztó

fabr. és sertésekkel keres

kedik.

Kargopol , (61° 29' E. Sz. 550

30' K. a.) kerület vs Orosz

Olonez Helyt. hol Onega fó

Latsche tóból kifolyik . 319

ház. 26 tempi. 2 klastr. és

3030 lak. kik a' mezei ter-

méssel nagy kereskedést üz-

nek. 4 bör fabr. 3 faggyú

©Ívasztóval , és 1 gyertya-

mártóval. Ezen kerületnek

lakosi híresek az ács mes-

terségrôl.

Kargowa , 1. Karge.

Karl , v. Karászi tenger , a'

Jeges tengernek része Orosz

órszág mellett, a* Tasi o-

höllel.

Karical , vs Stanjore orsz.ban

Ostindiában, a' Francziáké.

Karinkalla , az az : fekete szik-

la ; nyilt Francz. vs Tanjo
Я5В. XEx. III. daäV •'

Horváth ország , Istria és-

Friaul között fekszik. A',

fóld je kereksége 233 2,5/100

□ mfdet foglal magában.

Nyugotról kelet felé 30 mfd-,

nyi hosszú, és a' legnagyobb

szélessége 25 mfdre terjed.

Magas hegyektöl véfetik

körül, mellyèk a' Helvétziai

Alpesekhez hasonlók. Ezek

köztt találtatik Terglau

mellynek magassága 140a

ölnyire megyen Száva vizén

kivül , melly itten ered, 's

résznyire hajóká/.haló, Kul-

pa , Gurk , és Laybach a'

legrievezetesebb , ezen tar-

tómány folyó vizeikhez tar-

toznak. A' tavai közzül a',

Cirknitzi t.ó , emléliezetre

méltó az o vizeYiek ki , '*

béfolyása miatt. aztitán a'

Feldessi , Vo' heini tó 's a' t.'

Ilya éppen úgy vál
 



tozó mint a' földje. A' fel-

яо és belsö Karnioliának

ïiémelly reszeiben a' leve-

goje tiszta es száraz, az al-

sóban pedig mérsékelt. A'

hevezetesbb termései e' kö-

vetkezendök, úgymint: vas,

kénesô , márvány , fa , hi

res gyümölcs, bor, gabona,

fconyha vetemény, len , ló,

barom , méh. A* Iakosai'

száma 1807 eszt.ben tett

leirása szerént 420000 fôre

felmegy , a' kik kulômbféle

származásúak , (onnét a'

külömb kulômbféle nevek :

Tsitsek , Vipaehek, Gotseek,

Uskokok avagy Oláhok 's

à' t.) es azért nem csak né-

metül , hanero olaszúl is ,

tótúl, es horvátúl beszélnek.

Kiváltképen vas és aczél

fabrikákkal'foglalatoskod-

nak. Az uralkodó Religió

itten a' Katholika. Karnio-

lia 23,3 □ mfdön 22 vst, 32

¡mvst, 330a falut , 75068 h.

és mintegy 200 puszta , és

lakosokkal bérakott várat

béfoglal magában. Ezen

Herczs.ben Isztriával egy-

gyütt 1805 eszt.ben 1980,5

darab ló, .Ç8786 ekor, 72862

tehén és 13481 ; iuh találta-

tatott. Felsö , belsö , és al

eó Karnioliára ; 's Layba-

chi , Neustádtli , és Adels-

bergiker.kre osztatik. Kar-

nioliához néha Istria tar-

tozott , melly a' Mitterburg

Grófságából , és Kostua ura-

dalomból áll / 1809 ben a'

íranczia- Illiriai tart.khoz

kapcsóltatott , de 1814 eszt.

megint Austriával eggyesít-

tetett.

Károly,, Nagy - Károly , (470

40' E. Sz. 40O 7' K. H.) Ká-

rolyi Gróf népes mvsa Szat-

znár Várm.ben Nyiri jár.

ban, szép kastéllyal, mel-

lyet gyönyörü kertek keri-

tenek ; Piarista Colleg. kat.

Gymn. Vármegye házával,

künyvnyomtato mühellyel;

az Uraság' kertjében sok

olajf'a találtatik ; és a*

Schweiczer csordában,niely-

ben több bivalok is van-

nak , jó ízü sajt készítetik.

Egy kath. ref. és nem egy.

Görög tempi, híresek orszá-

gos vásári is. Lakosi ele-

gyesek.

Kdroljr-Ftjérvár , 1. Fejérvár.

Yíurotscha , kerület vs Orosb

Kursk Helyt. 450 h. 3840 1.

kik marha nevelést , föld

"mivelést és kereskedést üz-

nek.

Kdrpátok , Kárpáth hegyek ,

Europa nagyobb hegyeinek

eggyike, (kissebb még is,

mint Orteler, és Glokner

Tyrolisban). Ezen Kárpáti

bércz a' fekete tengertöl O-

láh, Moldva , Silezia , Gal-

liczia , és Magyar ország

között huzódik; Siléziaban

a' Sudeti heggyel öszvekap-

csoltatik , ée ágait egész

Német orszag' határjaig ter-

jeszti , hol ismét Duna men-

tében az Alpesekkel kap-

rsolja öszve magát. Legma-

gasabb Magyar orsz.ban ,

Liptó , Szepes . és Gömör

Várm.kben , és különösen

Liptóban 's Szepesben több

mint 30 legmagasbb bérczei

emelkednek , és különös ne-

veket viselnek. A' Karpát*

legmagasbb pontjai a' hegy-

láncczal kapcsoltatnak ösz

ve , mellynek nevé Tátra ,

és Liptóban nyug.ról kelet-

nek , Szepesben pedig észak-

nak terjednek , és mintegy

8 mfdet foglalnak el. Ezen

hegylánczból származik a'

Lomni bércz Szepesben ,

melly »3,50 francz. öllel van

fellyebb a' fekete tengernél.

Ezen kivdl Kriván hegye

Liptóban , melly 1303 fr.

öllel emelkedik fel a' ten
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ger színén. Mind a' kettö- Karthaüs , vadászvár HaSszö-

nek ormárt örök hó nyug- Casseli Herczs. egy meredek

szik» Kárpát hegyén szép és sziklás hegynek all/ában,

krystállok , rubin kövek , honnan kellemetes a' kiné-

jaspis, márvány, csepkö, zés ; Móricztól a' Hassó-Cas-

arany, réz, vasbányák ta*- seli Gróftél készíttetett. E'

láltatnak, A' nôvevények felett látni Heiligenburg' '

kozzül van a' hárs , krum- düledékeit.

puez fenyö , az Islandiai Karthaus , Marienparadies *

mob.. Bövebben leírták е- falu nyugoti Prussiában ,

zen hegyeket : Hacquet , egy Karthusianus klastr. i

Fichtel, Townson, Gener- töközött , mellyekböi ered

sich 's mások. Radanne vize,

Rarpenstein, kis vs Glacz Gróft. Karthaute , Karthusian klastr.

a' Sileziai szélekeri. igy neveztetik Carthusia vi-

Karpaw , vs és kastély Ukrai- déktol , hol ezen kemény

oában , Orosz nagy Lengy. torvényü Szerzet Sz. Bruno

orsz.ban , Bielogorodhoz é- által 1086. fundáltatott.

szak nyugatra 4 mfd. KartweU, Karduel, 1. Georgias

Kars, f4o» 56' E. Sz. 4З0 <io' K. Karwa , Magyar falu Eszter-

H.) hasonnevü Basaságnak gom,Várm. Mocsnál, Nyer-

fovsa Török Ürmény orsz. ges Ujfalutól 1/2 óra a' Du- -

ban , hason nevü fó mellettj na mellett , N'emesek lak-

nagy ugyan , és Persia el- iák, egy kastéllyaés kath*

len véderôsség » de nem né- kápolnája. A* fóldmívelé-

pes , és tulajdonképen tá- sen kívül van juhtartása

borhelyek a' Törököknek ; is , 's a' Dunán általjárása*

egy Basának, és Ôrmény Karvathi , falu Moreában , se-

Püspöknek lakja. lyem bogar tartással és é-

Karst, (Nakrasso} magas hegy pületre való fával4

Karriioliában , melly egész Karwin , falu Ttschentol 9 «5-»

az Adriatícum tengerig ter- . ra , Austriai Silesiáhan, kÖ4

jed , a' lakosok szorgalmát szén bányával.

jborral, és ola] jal áldja meg, Kasätsch , Cassaccía , Proteste

16 , és juhtartása is nagyon pléhánia a' Graubündi kant.

alkalmatos. , Helvecziában , az általkol-

Karsun , (54o 15' É. Sz. 64a 33' tozó portékának tárházá-

K. H.) kerületi vs Orosz Sim- val, a' híreb Bergelli vbliçy^

brisk Helyt. Asiában, Sura ben , melly Julierberg alati

tavacska, Karsunka, és Ba- . fekszik. ,

ryscha mellett 562 h. 1650 Kasamisch , népes vs a* Kau-

lak kaeusi tart.ban , Leagistan-*

Kartasura de Ningrat , Matara- ban , gyapju t риька, fegy-

ni Sultánnak lakhelye Java Ver 's vasmüv fabfj

«zigeten , kit Hollandi Gar- Kasan , Orosz Helyt. Asiában,

disták orzenek , 11000 lak. 104^ □ mfd térsége , ég

helyes mecsettel , köfalial 834660 lak. a' vadembere-

kerített, belsôkép Europai ken kívül; laknak itt azi

izlés szerént készült palo- Oroszokon kívül Tafárok is,

tával, 's egy vadas kerttfd. TscheremisKek , Wotjäkok,

A' Sultán Europai öltü/.etet 's mások. A' tartom. róna

visel , 's Harámjaban, több folyóji : Volga, Kama, Vi-^

van 400 AsezionynáL «tka, Sura. Az éghajlat e-*

7 *
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îég mérséklett. Termékei : gyptomban a* helységek*

vas, r«z , tölgyerdök , ga- Eloljárói.

borla , szarvas marha, vad KasoAetnir1, (34 és 35o E. Sz. 74Q

áltat, hal 's t. ef. A' fövs

K«Jivn, a' Tscheremistek Oson-

nak nevezik, 43' 48//Г

É. Sz. 670 9' 30" K. H.> Ka-

sanka mellett, melly egy

órányira a' vstól a' Volgá-

Ъа szakad, és ezzél eggyütt

tavaszkor nagy kiôntéseket

©koz. A' vs r«»#zmt hegyen,

részint lapon fekszik , csak

kövekböl szenved fogyat-

kozást, utszáji rakatlanok,

mintegy 2700 h. гбооо lak.

kik között 1300 Tatárok,

41 Orosz tempi. 4 klastr. 1

luth. Oratorium , 2 Tatár

mecset, 1 talált gyermek-

ház , 1 katona ispitály, 1248

portékás bolt, 1 Universi-

tás könyvtárral , 2 Gymn.

1 ríepiskola , 1 Papi Akade-

mia 500 Görögökre ; 1 Ta

tár iskola , 1 Török könyv

és 75o K. H.) keleti Indiának

északi része , Afgan orsz.

hoz tartozik , 19 mfd hossz,

és 9 szél. magas és havas

hegyek kerítik , levegöje

könnyü, és kellemetes, in

nen Indiai Paradicsomnak

neveztetik ; «ok kis folyójí

több tavakat formálnak ,

és Jalumban vagy Behutban,

eggyesülnek , melly osztán

ïnduszba szakad. Az ala-

csonyabb hegyek erdösök ,

a' rónaeág gabona, riskása,

kender, sáfrán , kerti züld-

eég, gyümölcsfa, és virág-

termft ; a' marha 's juhtar-

tás , mellynek gyapja igen

szép , felette nagy : a' he-

gyekben találni vasérczet.

A' lakosok több kézmívek-

kel mulatják magokat. A*

fövs Serinagar,

nyomtató ^ i hajócsinále KascAgaf , Hasgar, (41o 30' E.

hely , mellyben a'.Volgára, Sz.) kereskedö vs kis Bucha-

és a' Caspiumi tengerre al>- riában kôzép Asiában.

kalmas hajók készíttetnek. KajcAin , (.570 20' É. Sz. 55»

1 Görög Püspöki lak. Fel- 20' K. H.) kerület vs Orosz

találtatnak itt a' köz és kel

lemetes életre megkívánta-

tó mesterségek 's fabrikák,

és erre nézve a' kereskedés

ii nagy , kivált Orosz biro-

dalommal.

Kaschan , Cachan, Kiachan,

Twer Helyt. Volgának bal

partján, 705 h. aa.5 portékás

bolttal , 24 tempi. 3 klastr.

3510 lak. kalap , gbrög eze-

ruza és kenyöcse fahr, kü-

lombféle aprólékkal és ter-

mésekkel kereskedik.
* ■ у — —L —

(33° Al' E. Sz.) nagy vs nyu- Kascñira , («о ц/ e. Sz. 5.5»

goti Persiában Irak-Absehe

mi tart.ban . 1 franez. mfd

hosszú, 1/2 szélességü, 1500

h. 40 Moskee , 3 Collegium,

több mint 500 koporsókft ,

Ali maradékairól , és 30000

lak. kettös fallal van kerít-

ve , mellyek nagy tornyak-

kal díszeskednek ; több föld

alatli csatornáji, mély for

35' К. H.) kerület vs Orosa

Tula Helyt. hol a'Kasrhira

vize Oka folyöba szakad ,

440 faház. 7 tempi, mintegy

1500 lak. г timár mühellyel,

A szalad pergelövel , 8 tég-

la égetôvel ; mezei gazda-

ságot 's aprólékos kereske-

dést üz. A' kerületben vas

huta is vagyon.

rási , és ciaternáji , ferdftji , Kashgar , Haskar , (41o 30' É»

ezámos manufacturáji , és Sz.) nevezetes kereskedö vs

fabrikáji. bis Buchariában, kôzép A-

ILaschtf , így ueveitetnek Ж- siában.



Kojîutn, kis ve Volt aleó JE-gj'

ptus bel. vidékén azon ne-

vü hegy mellett ; Jupiter

Kasius tempi.val , Pompe-

jusnak temetö helve , ki e*

horaok hegy és Pelusium

köztt kiszálván, fejét vesz-

tette.

Kasimow , 4* É. Sz. ,59o

К. H.) jókora 's mestermû-

ves vs Orosz Rjásan Helyt.

Oha és Babinka fók mellett,

10 Görög tempi. 1 mecset-

tel , és talán 3600 lak. kik

közötf nehány száz Maho

med Tatársá? ; bundával

kereskednek. Készítetik itt

számos cserèp edény is.

Szomszédságában még most

is akadni Tatar épület om-

ladékokra.

Yiasko-öbül , Main tart, part-

jain északi Amerikában 5

nrfd hosszú , 3 mélységü

bé a' szárazba ; sok szép

kikôtôkkel, és 300 többnyi*

re lakott szigetekkel.

Kasßiö , újonnan épült vásároj

Vs Vasa Kapitányságban ,

Finnlandiában egy «zigeten

a' Bothni tengeröbölben.

1785-ben fundationalis leve-

let , és privilegiomot ka-

pott.

JLaspiumi tenger , Pers. nyel-

ven Kolsum , Orosz nyelven

Chwalinskoi More, egy min-

denfelül szárazzal, és majd

mindenhol hegyejíkel kerí-

tett tenger Persia , Tatár-

ság , és az Orosz Birodfilom

közbtt", (65—70° К. H. és

35o—47o É. Sz.) 150 Német

mfd hossza , és 24—80 szé-

le , 30 öl mélysége , és 6000

П mfd a' térsége. A' gya-

kor szélvész , és a' benne ta-

lálkozó sziklák, és ingó zá-

tonyok miatt a' hajó/.ás

rajta veszedelmes. Bator

pedig több nevezetes folyók

eggyesülnek is vele , p. o.

Volfa , Terek , Kur , Ural ,

és semml tapasztalható ki*

folyása nincsen is , még

sem látni soha is nôvését ,

sot inkább gyakran apad-

tát ; innen hiszik többen ,

hogy a' föld alatt folyik el.

Számtalan hala van , p. o*

viza , tok , ponty ,' lazacz ,

és tengeri kutya ; több szi-

-getei, p. o. Idaakh, Natto-

nia ; és Mangischlak , Ka-

rabugas és Balkan öblök.

Az Oroszok, Persák , és Ür-

mények nagy kereskedést

üznek rajta.

Kassa , Cassovia . Kaschau ,

(48o 42' É. Sz. 38° 39' K.

H.j Sz. Kir. vs Abaúj Várrn,

Kassai jár.ban, Magyar orsz.

nak legrégiebb , legneveze-

tesebb 's legdíszesebb vsai

közül , és felsö Magyar orsz.

nak fo vsa , Budához 35,

Galliczia határiho/, pedig

16 posta mfdre. Fekszik" i-

gen kies térségen , nt-pes

külsö vsokkal korülvévo

Hernádvize nyug. partlán»

széles köfallal's sánr.zal ke-

rittetik i és hajdan igen e-

rös vár vala , melly szá

mos kemény 's- véreng/.o

ostromokat állott ki , ki-

vált Rákóczy idejében. Öfc

kapuji nyilnak , két nagy

ész.nak tudniilik ésdélnek,

három kisebb 1 keletnek

és ,kettö napnyugotnak ,

mellyek' eggyike Forgács-

kapujának is neveztetik*

Utszái szép rendben vagy-

nak szedve, egyenesek, saé-

lesek , tiszták , 's kirakot-

tak : a' fö vagy is nagy út-

sza ész.ról délnek egyene*

liniában a' vst kôzépben

hasítja , és fényes épüle-

tekkel tellyes, nevezetee itt¡

a' Csermelly pataktól for-

máltsziget, melly kezdetét

a' B. Szüz ékes képoszlopá-

nál veszi , több jeles épü-

letet , árnyékos sétáló he.



lyet , 's tágas piaczot fog-

lal , és az also kapunál a'-

nagy kaszárnya mellett

végzôdik , holott a' patak-

nak ágai eggyesülvén föld-

alá rejtöznek , számos eze-

ken a' siép köhid ; becsek

a.' vs utszái tisztíttása vé-

gett felettébb nagy. Ez u-

tán jeles a' Molnárok és

Forgács útszája , a' Mészá-

rosok >, Kovácsok útszáji 'e

a't. Epületei csinos ízlés-

sel készültek , és nagyobb

részint két , 's három eme-

letüek. Szentelt épületej kö-

zül nevezetes az említett

Bzigetben fekvö Püspöki 's

vs pléb. fö szentegyház a'

nagy utszábanhomlokával

a' kelet,i kapunak fordíttva

pompas nagy épülét, 1324-

ben I. Károly Km özveggye

Erzsébet , és "ennek fija I.

Lajos dirsö Királyunk ál-

tdl merö mets7,etköböl e-

meltetett, gazdagon felé-

késíl etett , és formája a'

hires Bécsi Sz. IstvánMart.

templomához hasonlit; é-

pü lete kettös toronnyal kez-

detett, de fcsak eggyike e-

meltetettfel egészen, melly

yero órával és rézfedélel dí-

szesíttetett , és már kül-

sö feketeségének tekintete

$iagyrégisége irántmély tisz.

teíetet gerjeszthet ; Sz. Ersé-

bet tiszteletére szenteltetett.

Deli oldaláta'régiSz.Mihály

jeles kápolnája kôrnyéke-

7Л , melly a' vssal egy ide-

jíünek tartatik lenni. Ezek

után említésre méltó díszes

szentegyház a' Dominiká-

noké, a' Mészárosok útszá-

jában , szomszéd klastromát

hajdan több száz , most

csak egynehány szerzetes

lakja. Àz Akademiai &zent-

egyház , belsö dísze, nagy-

sága 's mesterséges készü-

lete végett ielsö Magyar

osz.nak eggyik legszebb

templomai közül, hajdan

a' Jeeuitáké volt , és a' Ká-

kóczyaktól építtetett. En

nek általellenében vagyon

Ursula 'Vpáczák temploma

és klastroma , ezek még

1697-ben származlak ide ,

és az ólta vsi lánykákat is-

kolai , és más külombféle

munkákban szorgalmassan

tanítják. A' keleti kapunál

jeles az Evang. temploma,

mellyet ök нет réj? csinos-

san és az építésnek legújabb

szabási szerént emeltettek,

Kassa S/.éke a»' hasonlóne-

vü megye' Püspöknek, ki-

nek lakása a' fft templom-

tól nyug.felé egynehány lé-

pésny ire csik , éscsínoskét-

emeíetü épület : a' Megye-

béli nevendék Papságnak ,

mellynek Seminariuma de-

rék három emeletw négy-

s/.egletes épület az Akade-

mia templomán felül , haj

dan Sz. Ferencz szerzetesi

klastroma vala : a' Kir; A-

kademiának,melly 16.57 ben

Kisdy Benedek Egri Püspök

♦ által fundáltatott , 's na-

ponként gyarapodik virág-

zó állapotja , iskolai épü-

letnek a' roppant volt Je-

suiták Collegioma szolgál

az Akademiai szentegyház

mellett. Vagyon továbbá itt

Kir. Nemes Convictus a' Jas-

szói Premonstratensieek ü-

gyelése alatt, kik egyszer-

smind a' fö Gymnasiumot

is tanítják. Nevezetes Kas-

sán a* Normalis föiskola is,

mellyben négy tanitó , egy

rajzoló, és egy muzsikames-

ter foglalatoskqdik. Széke

a' felso Magyar orsz. Kir.

Kameralis Administrátio

tisztségnek; a' Tiszán in

nen lévô kerület iskolák fö

Directorának , posta és so

hívatalnak , harminczad,



hak , vámnak 's a' t. — Nagy

*s díszes világi épiiletei fe-

lettébb száraosak, neveze-

tesebbek ezek : a' Kir. Aka-

deraia , Cohvictus és kam

Administratio tisztség ¿pú

lete , a' Seminarium , a'

nagy kaszárnya , Csermely

pafak ágainak os/.vefolytá-

nál az afeó kapú felé , té-

Tessége egy bataillon kato.

naságot befogadhat , ha-

s'onló nagyságú katonaház

fekszik a' felsö kapunál is

még egy , tudniillik a' sár-

ga kaszárnya a' nagy ut-

szában; de kiváltképen esz-

kbzli ékességét e' vsnak a'

sziget kozepén épült négy-

szegletes és két emeletü

nagy kávéház, tágás szá-

lájával , szép í/.lésü játék

szinjével , és az elötte levo

szép rendfákkal kerítetett

sétáló helyel ; a' díszes vs-

háza > a' vármegyeháza 's

a' t. Privât épiiletei köiött

jelesebbek : Gróf Andrásy

Károly három emeletü ékes

haza , Gróf Schmiden 's t.

mások épiiletei. Említésre

méltó a' konyvnyomtató

müve is ; eggyiknek Füs-

kúti Landerer , másiknak

Ellinger István a' birtoko-

sa. Vagyon porczellán fabr.

Számos vendég fogadói kö-

zül hires a' 3 emeletü feke-

te-Sas vendégf'ogadója. —

Külsö vsinak tágassága , al-

kalmas elrendeltetése,'s sok

szép felházai nem kevessé

gyönyörködtetik a' nezöt;

ezeknek déli részekben jegy-

zésre méltó az ispitály

szentegyháza , és az orsz.

útja mellett újjonan fele-

melkedô nagy ispitály , és

templom a' szegény útazók

és betegek ápolgatására ,

mellynek alapkôvét a' mos-

tani Melt. Püspök I8l4-ben

fette le. Vagyon itt posztó

fabr. is. Ezeken kívíil szá

mos köz '* privât mulatd

's gyümolcsfás s/.ép kertek—

kel ékesítettnek Jíasea' kül-^

60 vsai, kivált képen hires

a' Viczay kellemes , *$ ritka

nbvevériyekkel beültetett

kertje. Mulató helyei kc-

zött legnevezetesebb az úgy

nevezett Bankó nyugotíele

a' vstól mintegy 1 órányi-

ra igen gybnyörü erdf>.>>ég~

ben, holoft ferdö ig készit-

tetik. Sétáló helyei a'bel-

sö vs szigelkéje , a' vs bás-

tyái , és a' külsö vsnak ki

es kertjei. Jeles volt büdös-

köves savanyú vize, és fer-

döje is ész.ról a* vs fvlett,

de e/.ek a' kies épiHeiekkel

eggyütt az 181.3-dik évbéli"

rettenetes ví/.ár' dUhüssé-

gének.prédájivá tettek. La-

kosai Magyarok , Németek,

'i Tóthok; kath. és protes-

tánsok ; a' zsidóság még ed-

d'ig itt nem tenyészhetett.

Számok könnyen 12000 fe-

lülhalad , holott csak a*

kath. Píioomégyen. S/imni

Gróf, Báró 's Nemes Uras á-

gok lakják, hogy méltán a'

felsö Magyar országi Úra-

ság' székének lehet nevez-

ni ; hívalkodása 's fényü-

zése nagy. Polgárjai értel-

mes müvészek 's mesterem-

berek. Gabonával , borral,

pQSztóval 's m. ef.kel való

kereskedése virágzó. Portá-

ja a' vsnak 16. Országos ,

de kivált héti vásárjai né-

pesek. Levegöje egéseges J

kôrnyéke felettébb gyö-

nyörködtetö, 's jól termö ,

gabonája, bora , gyümbl-

cse, fája, rétje bôségben}

nyugotéezakról kôrnyékezi

a' vst az erdôs Stradova he-

gye, keletröl pediga' Kas-

sai 's' más hegyek kékul-

nek. A' belsö vs ió ivóvíz-

nélkül szükölködik , niert



Jmtjai meszessek , de ezen

■ szükségét isnémü némüké-

jpen a' ve* északi tájjában

eredö forrás ki pótolja.

1 A' Kassai Piispöki Megye

1804-dikben , szerencsésen

uralkodó I-sö Ferencz Apos-

toli Királyunk által fun-

dáltatott, és kôrében Aba-

üj, Sáros és Zemplén Várm.

ket , csekély részeit kivé-

vén , egészlen foglalja , ha-

¿onnevü 3 f6 esperestségben

részeltetik ; ' alesperesti ke-

rületinek pedíg 16 a' szá-

má. Ezekben lo Apátságot

g Prae^ostságót 192 pléb. '8

246700 híveket számlál.

Káptalanja 6 tagbol áll.

papságának száma 300 ne-

vekedeik. Szerzetesi , kik

részint Premonetratensisek,

Piaristák , Dominikanusok,

reszint pedig Barátok , Mí-

noritálí, Basziliták, és Apá-

czák, ôszveséggel il klas-

tromot foglalnak. Ez újo-

nan alkotott megyét fopász-

tori méltQságával díszesí-

tette elöször a' 1 maiglan

kegyessen igazgató Mélt.

Szabó András Úr , kinek ér-

dem koszorújában a' derül-

tebb tudományok pártfogá-

sa kiváltképen tündöklik.

Kassa, mvs ¿s Urodl. Tren-

czén Várm. kbzep ' jár.ban

Trencsén vsától délnek 4 if¿

orányira az orsz. útján. F.

V. Gróf Illésházy, és Mo-

tegíczky nemes Úraság La-

kosai káth. kiknék itt pléb.

tempi, vagyon. Földje ter-

mékeny, rétje, fája 'sa't;

elég. — Kassa nevü hely-

ség találtatik Baranya Vár.

ben is a' Pécsi jár.ban 550

kath. 1. Ráczpetre pléb.nak

filiája,, és a' Bólyi Urod.

hoz tartozandó , Pétshez

jó két orányira fekszik.

Ktisson, Királyság kozép Sene-

gambiában , kôzép Afriká-

ban , Senegalnak ész. ré-

szén , Felu, és Gowinavíz-

zuhanás kozött , mellyek

egymástól 24 geogrmfdtá-

volságra esnek. Garamtól

észak kelet köznek ; felette

ga/dagnak , 's hatalmas-

nak montatik. A' Király

Segadowa nevet visel , és

40000 embert s'zállithat tá-

borba, és alatt valoiuak na-

jjyobb részével Mahomet

vallású ; vannak azonbaa

még pogányok is. A' tart.

sok drá-ga termékekkel b'ö-

velkedik , de még kevesé

isméretes.

Kassopes, egy hasonnevü ker.

nek fövsa Albaniában , ke-

reskedik.

Kastellann , vs a' volt Rajnai,

'i Moseli oszt. 620 1.

Kastel- Rosso , vs Euripo Tö-

rök S2Ígeten az iEgaeumi

tengeren , egy Görcig Piis

pöki lak.

Kastel Rosso , kis sziget a'

Karamani partokon , Nato-

liában , hasonnevü vsal,

mellyben 200 h. egy felleg-

vár és kikötö.

Kastrop , vs a' Bergi Цегсгз.

ben , a' móstani A. Rajnai

К. Herczs. 120 h. 600 1.

Kaszegowitz , mvs Cseh orsz.

ban , Prachini ker.ben , a"

Schlüsselburgi Ursághoz

tarto/лк , egy kath. tempi.

Lak. kevés sz^ntó földeken,

's a' kôzônséges vsi mester-

ségeken kívül , leginkább

marha nevelés,bql élnek.

Kdsxony , mvs Bereg Várm.

ben Barabas és Zapszonyhoz

\/4> Beregszászhoz 2 , Mun-

kátehoz 4 mfd. F.U.több ura-

ságok. Lak. kat. és réf. j<$

földel és szölövel.

Kaszon , a' Székely Csik szék«-

nek mellék széke Erdély-

ben » 4 □ mfd nagysági'i ,

melly Kaszon mvst , és "8

falut foglal magában. A*
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mvs.ban i bat. pléb. és % Fóbányásztisztnek lakja ,

kápolna van ; lab. Széke- kinek vígyázata alatt van

lyek , kik határ örbk , és minden Persiai , és Sibe-

Óláhok. riari bánya. Van itt bá-

Kaszpir , vs Orosz Simbirok nyász iskola > mellyben az

Helyt. Asiában, Volga mel- ifjak számolásra, írásra , éa

lett. foldmérésre tanítatnak ;

Kala, (Nagy) mvs Pest Várm. egy pénzv erö mühely, melly

ben, Pestöl 7 1/2 6га , Jász- ben esztendonként számos

berénytôl 4 Sz. Márton Ka- rézpénz veretik ; egy ritka

ta mellett, mellyben nevé- kököszörü; a' Helytartóság'

zetes marhavásárok tartat- réz, és vashámorjainak fö

nak , egy kath. tempi. Lo- lerakodóhelye , egy aczél-

calis pléb. 's egy kdstéllyal huta, dróthuzó , szeg , és

eggyütt ;Keglevics Grófhoz vasmacska mühely. A' he-

tartozik. Magyar lakosai- reskedés fontos ; 's az ide

ból 3410 kat. való keresl<edök , egéaz

Kataiin , fa.lu Vas Várm. egy Perrnben a' leghíresebbek ,

kath. tempi, igen derék különösen gahonával , fagy-

makos erdövel, és mészke- gyúval, és börrel keresked-

menczékkel. nek.

Katalimzigetek , Nevaban , O- Katharinograd, Ekaterinogratf

rosz S. Pétervári Helyt. (430 43/ É. Sz. 62° 40' K.

czitz fabr» H.) erös kereskedö vs Mal-

Katalin vsa , Katharinenstadt ka mellett Orosz Kaukasia

Legrtevezetesebb Német le- Gubern. Asiában.

telépedés Russziában Volga Katharinopol , Ekaterinopol ,

mellett, Saratow Helyt. 640 Jekaterinopol , ker. Oros*

1. Gabona, dohány míve- Kiew gubernl

lés , és marhatartás. Van Katharinaslawl, 1. Jekateri-,

egy erosség is itt a' vándor noslawl.

Kirgiszek éllen. Katlegiaa , tüzokádó hegy az

Rüterberg , 1. katharinaberg. Islandi szigeten.

Katharina , Vs Thessaliaban Katlenburg, ker. Grubenhagen

2000 \. egy Agának lakjá.^ Her.ben Sász orsz.ban ; ga-

Katharinaberg, Katerberg , bá- bona ', és lentermft ; jeles"

nya vsöcska Çseh orsz.ban marha, kivált iúh tartás-

Saatzi ker.ben 180 h. egy sal, 's vászon Ь észítéssel.

kath. pléb. tempi, réz, és Katloet , Katlowce , Magyar

üstbányával. A'körülfekyü ^falu Posony Várm. a' Nit-

hegyek érczarárinyal gaz- rai széleken egy kath. temp,

dagok. Az ide val¿> szurok- és szôl^heggyel. ''' " '

müv magyarosan tizetik. Katmandu , Katmandur , Ne-

Katharinaberg , és Grun- ' pál orsz.nak egyik tart.nya

thai között oszlopformájú Asiában, tulaj. fejedelem

bazalt kövekre találni. г alatt, ki a' Chinai Cs, ol-

Katharinenburg,Elía.teririburg , talma alatt van, azonnevü.

Jekaterinburg (66° 50' Ú¿ fô lakhellyel.

Sz. 78° 4' K. H.) ker. vs Katona , Waffendorf Ketyina,

Perm Qroéz Helyt. hegyes , mvs Kolos Várm.bén , he-

Német ízléssel épült vs Iset gyek köztt , Kolosvártoí 8

vize mellett , melly keresz- óra , F. U. Bornemisza fam.

túl folya. xíqo h, 6000 is Lak. Magy. ésQláhok,katy
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' réf. és ó hitüek. Vásárral. ben Dünebe folyîk , a' ten-

%atowitz , mvs Cseh Prachini gerben vezéreli , mintégy

ker.ben , egy bath. pléb. i/а Lieue hosszu , 20 láb

temhKCseh lakosokkal, kik széles, hármas vízrohaná.s-

kozépszerü földmivelesböl sal, es az új mesterségnek

élnek. remekjével.

TtLatsch , Uradalom , 's falu Katx , Hessen Rothenburgi

felsö Styriában Judenburgi hegyvár Vestfaliában , a*

ker.ben, 64 h. egy vashá- volt Werra oszt. közel hoz-

morral, zá van Mans hegyvár.

YLatscher, vsocska, Morvában, YLatzberger Tauern, nevezetes

Preraueri Iter. ben, egy pléb. hegyek az Aust. Salzburg!

val, Decanatussal , és vár- Herczs.ben, 2 órányi hos-

ral. 6za.

Rutscher , ker. fels5 Silesiá- YLatzbach , kis fó Silesiaban ,

ban, Leobschützi ker.ben, Liegniczi Herczs.ben, melly

az Olmuczi Erseks.hez tar- Oderában szakad. Ezen fó

tozik; Katscher vsal, melly- mellett verte megi8i.3-ban

ben 186 h. 13/50 l. Blücher Prusszus Generalis

ÜaUchika, faluBukowinában, a' Francziákat , és elválasz-

Fradauzhoz tartozik , egy tó gyözedelmet vett rajtok.

sofözömühellyel. Katzenelnbogen , Grófs. Rajna,

Katschina , hires mulato kas- és Main körül , felsö és al-

téllya az Orosz Cs.nak In- só Grófs.ra osztatik ; a' fel-

germanlandban, Pétersbur- êô Rajna, Wetterau , és O-

gi Helyt.ban Európai Orosz denwald között fekszik , á'

bir.ban. Hessen Darmstadti házhoz

Katschinzek , idé 's tova ván- tartozik, de most a' Bade-

dorlóTatárnépség,Katscha ni ragy Herczeg' birtoka.

fó mellett , melly Jenisey- Az alsó Rajna , Rheingau ,

Ьа folyik. Orosz Tobolsk Nassaudiez , Idstein, ésDil-

Helyt, Schamani Pogányok; lenburg között fekszik , a'

számtalan lovaik, és juh- Hessen-Rheinfelsi Grófhoz

nyájaik. tartozott , 6 1/4 □ mfd és

"Kattak, 1. Kutak. 18000 l. 1803-tóI fogva Fr.

Ratter/eld, falu Gotha Her- kormány alatt állott; most

cz.ség a' Georgenthali Urad. ismét régi Ura birtokában

ban , Ziegelberg mellett« jutott föhelysege Langen-

kobáltko bányával. schwalbach.

Katunñ , 1. Bija. Katzenelnbogen , mvs a* Nas-

Katwyk op Rhyn, 1186 ésKat- sau-Usingen Herczs.ben ,

wyk op Zee 2469 1. 2 fall» hegy várral , 590 1. és vas-

eggy. Belgyiomi Kirs. See- bányával.

landia tart. szorosan mel- Katzenstein Begier , nagy falu

lette a* parton állott a' Karnioliában , Laybachi

Brittusi haz, mellyet most ker.ben, hasonnevü várralt

az északi tenger fed; a' ten- egészséges helyen, a' nagy

gernek igen alacsony vize havashegy alatt ; jó szán-

mellett mégmostis láthat- tó földjei, éssok gyümölcs-

ni beiöle a' köfalmüvet. fáji.

Katwyktól vette a' mester- Katzenthal, falu felsö Alsatzi-

séges fó is nevét, melly a* ában , 60 h. itt jó Elsatzi

pégi Rajnát, melly külöm« veres bç>r terem.
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Katthütte , Schwarzburg-Ru-

dolstädti falu vas, és bá-

dog háraorral , esztendön-

ként 4000 mázsát hoz be.

Kauen , 1. Kowno.

Kauernich , vs az új Lengyel

Kirs. a' volt Brom-berg oszt.

Drebnitz mellett , 90 h.

470 1.

Kaufbeuern Kaufbura , (47°

So o°" E- Sí- 2B° 16' 30"

K. H.) vs Bavariában Iller

ker.ben Wertach mellett,

Memmingent.öl 5 mfd 475

h. 4200 I. vászon, és kar-

ton fabr. és Török lenfestö-

m í'ihellyel.

Kaufung, falu Silesiában , Hir-

schbergi ker.ben , Katzbach

mellett 1 ifl mfd hossza ,

361 h. mész, és márvány-

kés/ítéssel. Közel hozzá van

a' mélly , 's labyrinthi ör-

vény Kutzelloch.

Kaufungen , volt kant. Casse»

Ii ker.ben, Fulda oszt. West-

faliában , Loase mellett , 9

helybéggel, 66tfo 1. À' föhely

Oberkauí ungen.

Kaukasus , Kawkes, Kaukasi

tart.nyok; havas hegy Asi-

ában (4оэ 30'—46o E. Sz. és

5,5—68° K. H.) a' Kaspiumi,

es fekete tenger között , 95

mfd hossza , 16—56 széle

számtalan , 's eggyes he-

gyekböl áll. Legmagasabb

nyugott felé. A* legmagasbb

bérczek : Elbirus , 5400 láb.

és Kaschees ,539o láb. ma-

frasságúak. A' legmagasbb

tetftk kopasz , hóval fedett

jfránitsziklákból állanak. Каик/timen ,

ïlagyobb folyéji ezen hegyes sziában ,

tart.nak Kuban , Rioni ,

Kuraa, Kur, Alusan , Te

rek , Samura , Kaisu. Ter-

raékei: szarvasmarha , juh

kender, pamut, salétrom ,

kéneso , réz, vas , üst , ó-

lom, jáspis. Lakosi külom b-

féle nemzetekböl kevertek ,

tobbnyire , Tatár , és Fin-

ni eredetüek, de egymástól

nagyon külömböznek, szo-

kásaikra, vallásokra , élet-

módjokra, nyelvekre , és

országlásokra nézve , né-

mellyek úgy élnek mint a'

hajdani Patriárkák , raá-

eoknak örökös, vagy válasz-

tott fejedelmeik vannak ;

mások Orosz , Török , és

Persa kormány alatt van

nak. Nagyobb része Görög-

vallású , a' többi Török ,

Zsidó , vagy pogány. Csak

kevesen mívelik a' földet,

nagyobb rés/.e marhatar-

tásból él , mások mestersé-

get, és kereskedést üznek.

A' tart. ezen részekbôl áll:

Kuban, Kabardey, a' he

gyes tart. fOssetek , Kis-

tek , Inguschek , Kumiic-

kokj tart: Daghestan , Les-

ghistan, Georgia, Akalzik-

kal , Guriellel , Imeretien-

nel, Mingreliennel , Karta-

liniennel , és Kachetiennel.

Ezen hegytöl vette nevét az

Orosz Helyt. »

Kaukasia , melly Saratow

Helyt.gal a' Doni Kozákok'

lakjokkal, a'fekete tenger-

rel, Kabardiával , a' Kas

piumi tengerrel , és Astra

chan Helyt.gal határos ;

folyóji: Kuban, és Terek.

Fö vsa: Georgiewsk.

mvs keleti Prus-

Ineterburgi ker.

ben, a' Tilsiti lapokon.

Kquhdorf , mvs Bavariában

Bayreuthi Herczs.ben , ko-

baltbányával.

(tobbnyire hosszúfarkúak) Kaumberg , mvs Austr. Enns

ló , teve , vad, szárnyas ál- alatti fertályban egy kath.

lat , különösen fáczánok , tempi. ¿0 h.

hal ; viasz, méz , bor, sáf- Kaunitz , Kavanitz , kis vs és

rán , gabona , dohány» ien, hegyvár Iglaw* гоеЦеЦ
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Morvában , Brünni kerben, kikTatárok, Moldvák , Ör-

hasonnevü Gróf familia- mények, Persák, és Zsidók.

ház , melly Cseh , és Mor- Kautà , Urad. falu , és vár

va lineara osztatik, ésezen Cseh orsz.ban a' Klattaui

. tart.nyokban szép jószágo- ker.ben , Stadion Grófhoa

kat bír. A' Morvai linea tartozik, 86 h. vaehámor-

"Wostfaliában,Fulda Herczs. ral, és gyapjú készíto mü~

birja a' Nietbergi Grófsá-, hellyel.

got. t Kavanitt , I. Kaunitz.

Ikaupang , Cupan , (lo^ \%> E. Kavarna , Cavarna , helység

Sz. 1240 41o K. H.) Timor- Bulgariában, a' fekete ten-

szigetnek fohelysége keleti ger észak nyugottközi part-

Indiában , Concordia erös- jan , egy szép kikötövel.

séggel , 's egy jó kikötövel; Katva¿Qnt¡¿ szigetek , 1. Aleuti

sindelfá't , és viaszat küld- szigetek.

ki; a' körülfekvö vidék leg- КашеЛ , 1. Kabul,

szárazabb egész Timoron , Kaweri , fó keleti Indiában ,

és spkféle vadfüvel van Gauls hegyén ered, és a*

fedve. Bengali tengeröbölbe sza-

YLauri, vagy Simbipuri , kí- kad. Egy ága Kollarunak

gyófejecske, a' Guineipénz, neveztetik.

különösen a' Maldivi szige- Kajr , nemes vs Brandenburgi

teken , mellyet a' Negerek, Új - Markban , Züllichau

és némelly Indiai nemze- mellett, nevezetas az 1759-

tek váltó pénz gyanánt diki csatáról , mellyben a*

használnak. - Prusszusok az Oroszokat

tíaurzi/ni Áerültt, Cseh orsz.ban megverték.

Elbe , és Moldava mellett YiayamkoUum, kereskedo város

a' Bunzlaui , Bid-Schowi , az OstindiaiTravankor tart.

Chrudimi, Craelavi, Tábo- ban.

ri, Berauni , és Rakoniczi Kayjvrod , vs az új Lengyel

kerületek küzött, többnyi- kirs, a' vóltRadom oszt. ,55

re róna. , de erdös , és a' ház.

megnevezett fókon f kívül Kazanovo , vs a' Sandomiri

Sazawa vize is keresztül Vajda.ban új Lengy. orszj

folya. Termései : gabona , ban.

ércz , fa, vad, szarvasmar- Kazimt'erz, vs uj Lengyel orsz.

ha, 's hal. 117650 Г. kik jó ban Kalisch oszt. 42 ház.

szarvasmarha tartást , és XII Károly a' szerencsétlen

kézmíveket üznek. A' ker. Patkult itt törette keréken.

nek van 9 vsa (Schaller u- Kazimierx , lt Casimir,

tán 14) aghelységei (Schal- Kazine, a' Nagy Sultan' kincse.

1er utén <i6} 96Uradalma. Kdzmér , (N. Kázmér) Zemp-

Fú vsa. lén Várm. ujhelyi jár.ban ,

}¡Lau*r zim, 25,5 h. a' legrégibb Velejthétôl 1 óra. 796 hold-

h. Kir. vs kettôs köfallal, földje van , lak. Magyarok,

egy igen szép káptáian terap és Tótok, kath. és görög

's több kath tempi, semmi eggyesült vaslásuak. Szend-

kutja sines, 's ezért a' viz röi Török Grófé , és másu-

csévek által szívatik a', vs- raságoké. Szép kastéllyal ,

ban. 180 kat. és pléb. templ.mal

Коиsch an vs Bessarabiában, Kczyn , 1. Exin.

Botna ÍÚ mellett 2^000 I. Heady, Ekklesia az Irlandiai
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Armagh , Grófs.ban, Ulster más mesterembereî.

tart.ban , ólom bányával, Kedingen, his vs frigy. Beí.

de már nem munkáltatik. ban felsö Yssel tart.

Кебе/, v. Kewel, ótoronyBa- Kedlesson, falú Angl. Derby

cher hegyén aísóSteyer orsz. Grófs.ban kénkôvesferdôk-

ban, Cilliei ker.ben, melly- kel.

nek nines bejárása, 's ezért Keene , vs északi Amerikában

feiöle a' pórság némelly re- New - Hampshire szabad

géket dadog. koztársaságban 1310 lak.

Kebella , Quebella, legismére- Keff , Kefi, nevezetes , és gaz-

tesebb sziget az Admiranti dag határ es kereskedo ve

ezigetek között^ Tunisban Barhariaban, Tu-

Kecho , 1. Cachau. nistól 6 mfd. Órvárral.

Kechre , vs Morea Török tart. Keft , Koft , falú felsö Л-Lgyp-

ban. , tusban, Nilus kelelipartján,

Kecskemét , (46o ,54' 29'' E. Sz. a' régiKoptos vsnak helyén,

37o 11' 11'' K.H.J népes jó mellynek nyomdoidra most

mvs Pest Várm. hasonló ne- is akadhatni. A' Koptok

vü járásban Pesthez 10 mfd. tôle vették nevökot.

F. U. G. Koháry, Károlyi , Kehdingerland , 1. Kädinger-

Csáki, Aspermont, és több land.

urak egy katholikus és réf. Kehl, (48o 34' 30" E. Sz. 2.5o

Gymn. 's egy Piarista col- 35' 30" K.H.J vs ésvárRaj*

leg.mal , helyes Tanács-ka- na jobb partján, hol Kiii-

tona- árva- és vendég há- zig Rajnába folyik , Stras-

zokkal. Lakosi 20142 kath, burgnak ellenében , 1200 1.

доа8о prot. 162 ó hit. 130 Badeni N. Herczs.ben ; jelee

zsidó ; nagy kereskedéstüz- hidja nagy hAsznot hajt.

nek szarvas marhával , lo- Kehl , falú a' volt Rajna , 'a

vakkal, gyapjúval, és do- Mosel oszt. 45 h. 190 l.Ton-

Jiánnyal. Kecskemettöl vet- ninstein , és Heilbrunn sa

le azon nagy puszta a 'nevét, vanyúvíz forrásokkal.

mellynek 50 mfd. hossza, Kehlheim, vs Regen ker.ben ,

és mellyen nagy esorda le- Bayariábart , hol Altmühl

gel; tartatik rajta mènes is. vize a' Dunába szakad, 730

Földje homokos , és esiga- lak. serfözövel, kovágóval,

teknökkel kevert; semmi fa, és hajó mühellyel , melly

temmi ház nines rajta, a* hajók itt készülnek, 128 láb-

postabázakon kivül, egész nyi hosszak, és KehLheimi

sereg tuzokat, sast, és más hajóknak neveztetnek.

madarakat láthatni rajta. Kehne , 1. Suchom

Kecskeméten van egy kath. Kehoa , 1, Kecho. , -

és ref. tempi, és postahiva- Kehue , 1. Cochihchina.

tal. Lakosi marhatartásból, Keinsham, Cancsham, mezövs

8z6Iö mívelésbol (mellynek Sommersetshireben Angli-

leve veresj és mesterségbôl Aban, egy kösziklas kis pa-

élnek ; széksóbol szappant tak mellett fekszik ; hires

. csinálnak , melly a' hires H7o-ben szerzétt Apátursá-

Debreczeni szappanak nem gáról.

sokat enged. Keisd, mvs Szász városiSzék-

$.ecse%e , tót falú a' kis Honti ben , Erdélyben,

járásban Gömör Várm. ко- K«fA,helys. kôzép Skotiában,'

tólgyártója , Timárjai , és Deveron meiletty lenva«»óív



»nanuf. festövel , es fejéré-

tövel.

Keith, sziget déli Skotiában

Forth folyón marhalegelö-

vel.

Kékkd , tôt ravs Neográd Várm.

Balassa Gyarmathoz % 3/3

F.Ü.G. Balassa familia. Lak.

1291 kath. 13 evang. egy

várral, kath. ^empl. jó geiz-

tenyéssel.

Kékkut , falú Szala Várm. kén-

koves , és más ásványos fo-

násokkal, közel Balatonhoz.

KWAre,vsThüringiában arany-

füzesben, Helme mellett fele

Swarczburg Herczegé , fele

Stolberg Rossla Grófé 289

h. 1560 lak.

Kelcse , falu Zemplin Várm.

Dobra mellett , Nagy Mi-

hálytól 5 óra 350 kath. lak.

egy kath. tempi, melly N.

Domása pléb.nak ñliája vár

ral , örlÖ malommal, és egy

igen derék savanyúvíz for-

rással. Oudava, fó, keresztül

hasítja e' helységet.

Kelecsény, tót falu Nitra Várm-.

szölö heggyel. Ürmincz fi-

liálisa. ' 1

Kelenye, Kelenunki , Klenya-

ny , Kleinen > tôt falu Hont

Várm. Ipolyi járásban hegy

alatt fekszik ; kozépszerü

termö foldje; tëlgyeserdei,

és szölöhegye, F. U.több ne

mes Uraságok. Ezenvidéken

van a' hires Polya hegy,

mellyröl Hont , Neográd, és

Vácz határjain általláthat-

ni ; kút forrásai igen jó vi-

zetnyújtanak. Ságh- Ipoly-

tól i 3/4 orányira tartozik.

fcelet-Àfrikai szigeteh , Afriká-

hoz tartozó , de a' partól

igen messze fekvô szigetek

«íellyek részént eíég na-

gyok, részént pedig kitsiny-

ek , de többnyire népesek

és kellemetesek , sok emíé-

kezetre méltó találtatik ben-

«ek, fekvések szerént észak

keletrol kelet felé; dél ke-

letröl , keltti öl é.->zak kelet

felé követbezendök : 1) a'

Kommori szigetek ; a)

Madagaskar nagy sz-igetje;"

3) A' Maskareni ; 4) пг Ad-

miransok ; 5) A' Mahe v.

Seschell s/.igetek , mellyek

minyájon neveik alatt e*

munkában elftfordúlnak.

Keleti-Borhuyen, 1. Oszerbottn*

Keleti Cap , hegy fok Java szi-

gelen.

Keieti- Dtchegata, 1. Bucharia.

Kelet i-Ems , í'rarKz. oszt. vala,

теЦу mindeuek közolt leg-

inkább ész.ra hajolt, Ost-

Friesland Hollandiai tart»

formáltatott. — A' ío váro»

vala Emden

Keleti-Frisia, Ostfriesland,Fri-

sia Orientftlis , Herczs. a'

Westfali kerül.ben, melly

1744-töl fvgva a' Piussziai

koronához tartozott, de a*

Tibiti békeség által, melly

l?07-ben tétetett, Hollan-

diával ószve kep< soltatott ,

és egy hasonló nevü tart.

ban foglaltatott „ késñbb

Hollandia Francz. orsz.ho//

kapcsoltattván beiöle a'vólt

keleti-Ems oszt. formálta

tott most Hannoveria kirs,

hoz tartozik. Eszak felé az

északi tehgerrel , kelet felé

Jever urod.mal , és Olden

burg Herczs. gel , del fele

Münster fejedelemse^gel ,

nyugot felé pedis Grónin-

gen és északi tengenel ha-

táros>nagysága 56 g/ioQmfd

lakosai 133000. Altaljában

egy enes, és alacsony tart.

minden hegy nélkül csak

egy dombja vagyon, t. i. az

ugy nevezett Winterberg,

fÔldje ezen tart.nak föve-

nyes , naocsáros , és gyepes,

de a' szélein , és Ens folyó-

nál derék kovér íapály, a'

iegjobb legelokkel. A' ten-

ger bébntése eilen nagy,



gátob által oríztetik, ezen

tôltés 40 mfdnyire lteriti a'

tartományt. A'szarvas mar-

ha tenyésztetés derék , lo-

vak is jófajtuak, a' tenger

parten kapnihalat, tengeri

rákot, ésa't. — Kereskedése

és mesterségei jelesek. Ke-

leti Frieslandhoz tartoznak

6 szigetek , mellyek kozül

Jegnevezetesebb Borkum.—

A' fö vs Anrieh.

Y^eteti-Gothia , Ostgothland ,

OotroGothia, Gothaland,

V- Gothlandianak egyrésze

S vétziában 708 □mfd.nagys.

Oesel'ezigeten kivül, lakosi

478400 ; Linkiöping Calmar,

Kronoberg , Jönkiöping, és

"Wisby orsz. kapitányságok-

ra osztatik , mellyek körül

a' 4 utolsó Smalandnak-is

neveztetik.

Kelet¡-India , 1. Ostindia.

Keleti-Prusszia , Ost-Preussen,

egy részre a' Burkus kirs.

Iiak alsó - Weichsel fónak

îobb részén 7o4Qmfd.nagys.

821800 1. vagyon egy tulaj-

don Ministeriumja , melly

a'Szaszastanács alávan vet-

ve , Königsbergben az orsz.

igazgató Instefburgban az

udv-ari iteloszék , azután

Königsbergben , és Kumbi-

jiehben shadiés koronajó-

szági kamarák lakoznak.

Két kameralis oszt.ra va

gyon fel osztva , u. m. a*

keleti Prusszia és Lithaui

oszt.okra , az elsö 8 ker.bñl

All, u. m. a' Schaker, Ta-

piaui , Brandenburgi , Ras-

tenbefgi, Brausbergi, Heils-

bergi, Morungi, és Reiden-

burgi ker.ekböl, a' m'á»odik

3 ker.böl áll , u. m. az In-

sterbergi , Oletzkoi és Se-

hestén kerületekböl. A' fö vs

Königsberg.

Ketetl'Pjrenäusak, 1. Pyrenäu-

sok.

Ktltti-Feketék türtománya ¿ egy

kerület Caplandban melly-

nek termekenysége éppen

az esötöl füg, mertmásvi-

zei ninesenek. >

Kí/fíi tenger, 1. Balti tenger.

Keliboli , I. Gallipoli.

Keljub , fö helysége Keljubieh

tart.nak alsó-iEgyptomban,

melly tart. nagyon termé-

keny, és különös szorga-

loramal miveltetik.

Keile , 1. Ellrich.

Kellheim, 1. Kehlheim.

Kellinghausen, his vs a' Daniai

Kir. urad.ban , Rendsburg-

Ьдп, a' Holsteini Herczs.ben

Itt Stoeur folyón hid va

gyon általvettve. aoo ház.

eserépedény fábr. és fával

kereskedik.

Keils , Püspöki kis vs Louth

Grófs. Skotiában , Leinster

tart. ' Blackwater mellett,

igen kellemetes , és termé-

keny vidéken.

Kellmüncz , Schwarzenberg

Herczegi uradalom a'Bade-

ni nagy Herczs.ben.

Kellybegg, mvs Dunegal Grófs.

ban , Ulster tart.ban Hiber-

niába*n ; }ó kikötßvel; két

küldotteket boesát a* Par-

lamentomba.

Kelnek, Kelling, Kilnik,nagy

szabad Szász , és oláh faló

Erdélyben , Szász - szebesi

székben , egy evang. és ñera

eggyesült görög pléb.val ,

erdökkel kerítetik , és jó

bora terem.

Kelp , így neveztetik Angliá-

ban a' tengeri novéshanrú-

ból készítetett só. A' nôvés-

nek megégetése is Kelpége-

tésnek neveztetik.

Ke/jo , helys. 3600 lak. déli

Skotiában , a* Roxburgi

Grófs.ban, hola'Twed vize

Teviott fóval eggyesül, az

Edinburgr Newcastle felé

menft út mellett. Hollandi

módra van építve, és szép

tájékon fekszik; len , es fl*r»



4iel fabr. búzával , gyapjú-

val , és Francz. borral ke-

reskedik.

Kelsterbach , helys. Starken-

burg Herczs.ben , 's a' Has-

sziai nagy Herczs.ben , 760

1. egy téglahutával.

Keltsch, vska Morvában, a'

Preaui ker.ben , egy pléb.

val , 'a várral 242 ház. 1420

lak.

Кет , Kemi (64o ¿6 E. Sz. 51

if2° К H.) vs Orosz Archan

gel Helyt. hoi a' hasonne-

vü fó tengerbe szakad. 203

h. 880 1. kik többnyire ha-

lászok.

Hemberg , Cameracum vs Bur-

kus orsz. a' Wittenbergi

Herczs.ben 300 ház. tioo 1.

komló termesztéssel.

Kernende, magyar falu Hont

Várm. egy meredek hegy

tôvében , Ipolysághoz 1 óra

az Esztergomi Ersekséghez

tartozik. Vármegyeházzál ,

2 gabona örlö mafommal.

Ax idevaló Plébános min-

, denkor Esperest. Foldjén te-

rera gabona, köles, do-

hány, sárgadinnye. Szép

tölgyeserdei is vanriak , es

szölö hegye. Lakosi i*74,egy

kath. tempi, itt jó szilva

pálinka is készítetik.

T/íéménd, magy.falu Esztergom

4 Várm. Garan vize partyán,

Párkánhoz 1 í/imfd, a'Pri-

máshoz tartozik; egy kath.

tempi, és a' Garañón által

fabidja, 's poeta háza. 10.32

lak. fold és szölö mivelés-

böl élnek. N. és K. Bény fi-

lialissa, uri tempi.mal és

1012 kat. lak.kal.

Kernend, magyar falu Szala

Várm. Szala Egerszeghez, és

Szala Bérhez 1 1/2 óra egy

várral {ele* hegy alatt Sza

la fó partján , gabona, 'e

bor termo földje. G. Feste-

tics György uradalma.

fiéménd, falu Baranya Várm.

Mohácsi járasban a' Pécs-

váradi urod.hoz tartozik ;

Szedenhénytôl 1 óra. Ma-

nyonod és Kátoly kö/.ött

fekszik, 770 kath. és 15 zsidó

lak. 'e pléb. templ.mal.

Kéme'nd, falu Erdélyben , Hu-

nyad Várm. Maros folyóuál,

egy ref. és nem eggyesült

Görög pléb.val , és savanyú

vizzel. F.U. több nemes íkm.

lak. magy. és óláhok.

Кетеr , nagy magy. falu Er

délyben, Kras/.na Várm- egy

ref. tempi, szölöheggyel, 's

póstaházzal.

Kemi, i. Kern.

Kemi, v. Kusamo-Lappmárk,

a' Schwedi Lapplandiának

része, melly Kemi fótól

veszi nevét.

Kemmerof, néhány tudósítá-

sok után fo vs Aschemben,

hátulsó Indiában ; mások

szerint ez Korgaun, v.Gher-

gong , S. Ghergong.

Kemnade , templomos falu We

ser mellett, a'Bodenwerdi

kantonban , Hbxt ker.ben ,

Werra oszt. az eltörlött

Westfaliában, klastrómi jó-

szággal , 69 h. 490 lak.

KeiAnath, vs Bavariában, Main

ker.ben , 236 h. 1370 1. szom-

«zédságáb. vasbányák van-

nak puska és tükör fabr. és

dróthúzó müvekkel.

Kempen , vs uj'Lengyel orsz.

ban , Kalisch oszt. 272 ház.

3430 1. kik között 202 zsidó.

posztó fabr. és ló kereske-

déssel.

Kempen , t erös vs a* hajdani

KolniErseksegben mostBur-

kusi A. Rajna N. Herczs.ben

.500 h. 2870 I. 1 vulr 1 gymn.

vászonfabr. ésfejéritô miv-'

yel Kempis Tamás' szüle-

tése' helye. 1380.

Kempten, Campidona, ("47°

44' 10" É. Sz. 27o 5$,' .20" K,

H.) Bavarianak Iller ker.

ben fö vs 850 ház. 5240 1.

egy



egy szép pléb. tempi, deák

iskolávai; innen i/i mfd-

nyire ailller fó hajózható,

mellyre nézve az Olasz , és

Francz. portékáknak itt

nagy tárháza vagyon ; és

éltaljában nagy kereskedés

üzetik vászonnal, szagoake-

retekkel, és sóval.

Kenaiskája-Golf , Flood, öbftl ,

Amerikának északnyugott

közi partjain , Roda keres-

ltedo társaság lakjával. Ka-

diák és több szigetekkel.

YLenchester , kis vs Angl. Here

ford Grófs.ban.

Kendal, Kirkby-Kendal , Ье-

reskedö vs Angl. Westmo

reland Grófs.ban , ken mel-

lett 8000 1. hires a' Matro-

szok', és Negerek számára

ltésíttett durva gyapjú és

vás'zon portékákról ; haris-

nyát, süveget, bórt, puska-

port, és márványmüveket

is kéizítenek. Ken folyón

több mesterségee malmok

találtatnak.

Kendi ¿o/ia,Kenderloh,mvsEr-

délyb.DobokaVrm.b.Szamos

vize mellett , Kolosvártól 5

¿ra , F.' U. G. Teleky , lak\

magy. oláhokref. és ó hitii

pléb.val , és vásárokkal.

Kenelworth , kis vs Angl. War

wick Grófs.

Kenese, magy. falu, Veszprém

Várm. és hasonló nevü jár¿

ban Veszprémtol/ 2 ora Ba

laton mellett , kamaralis

150 kath. és 2000 protest. 1.

egy .kath, pléb. tempi, egy

ref. ekklés. és jó szMö hegye.

Henne, Ghenne, vs felsß Egyp-

tombari Nilus' keleti part-

ján kereskedést üz, de melly

már me^csökkent; mennek

innen Karavanok Kosseir-

be¿ Cserép edény is készí-

tetik.

Kennebek , Grófs. észak-Ame-

rikában , Maine Këz-tàrsa-

eágban , ha son nevü fó mel-

ftÜIU ЬЕх. Ш, DAfié

lett. 27jQmfd. térségé, éi

120ОО lak. a' fó vs-Augusta.

Kennebek , fó ugyanott , kü-

lorabféle vizrohanásokkal

's sebes ragadás folyással;

Wesseronsaeg folyót magá-

hoz veszi , és Small-Point

hegyfokhoz közel á' tenger-

be szakad.

Kensington , helys. Angl. Mid-

dlesexi Grófs.ban , London

mellett, egy kir. mulato

várral , melly a' régi i/.lés

szerint van ugyan , de sok

derék szobrokkal , és szép

kertekkel diszeskedik.

Kent, Cantium, Grófs. Angli-

ában , Herczegség' nevezet

alatt , ész.ra Thertisevel ,

keletre, és délkeletko/.re a*

Német tengerrelj és a' Ca-

laiszi tenger szorultsáirgal ,

délre Sueexxel , és nyugott-

ra. Surryval határoa 72 i/a

□ mfd. térsége , 32 vsa ,

40З ekkles. 52998 h. 307620 U

az egész Grófs. 2 he.cy láncz

altal , az alsó , és felsö he-

gyek által hasitatik keresz-

tül ; az északi hegyek mész-

böl , és kovából állanak ,

a' déliek pedig vasból, é»

fövenyböU A Grófságnak

Weald nevü déli része erdös

és termékeny, de a' közel-

lévô Ronneyi mocsárok mi-

att egészségtelen ; a* kozép

és nyugotti részek halma-

»ok , szántófólddekkel , és

íiyájlegelókkel. Gabonán

kivül foterméke a' komlój

találni eseresznye, dió. al

ma fékra, és nyirfaerdokre;

Nagyobb folyói: Medway ,

Stour , Rother , ÜArent t

gazdaçok halbAn, valamint

a' kornyékezó tenger is. FÖ

vsa C-ir'erbury.

Kent , Grófs. Ksz. Amerik. ssc«

ko/.társasá traban , Rhode-

Mandban,' 8850 1. A' fó v»

Warwik.

Kent t Gróí'e. ész. Amerik. M»*
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ryland koztársaságban , "13 Keppe/szfget , a' Charlotli azi-

O mfd. nagysógú 12^40 lak. geteknek eggyike , Polyne-

kik között 5433 sklávok ; siában , 3 \Jl mid Jiossza ,

terméke buza, gyümölcs, г széle.

jzarvasmarha. A' föhely Kercseiora , Kertschen , Ka-

Chestertown. preszore , Oláh falu Erdély-

'Kent , Grófs. ész. Amerik. De- ben,Fogaras vidékén,Teleki

laware koztársaságban 26П Grófhoz tartozik; egy Gtf-

mfd. 18920 lak. kik között rögnem eggyesült pléb.val,

2300 sklávok ; sok mocsár- üveg hut aval, és papiros

iai , és egészségtelen ég haj- malommal. A' Szombatfal-

latja, de termékeny, kivált vától 4 óra.

buzában , és fában fö vs YLerekhtpy , Oláh falü Mar-

Dower. maros Várm. N. S/.igettöl 6

Tüentuky, az az: Vértartomány, óra Tecsö fó mellett , só-

a' lak. nyelvén (36° 30' — bányával.

39<= 30' É.Sz. és 81o—89o K. Kerensk, (,53-5 40' É. Sz. 600

H. ) ész. Amerikai szabad 35' K. H. ) her. vs Orosz Pen-

koztársaság ; Tenessectöl sa Helyt. Kerenga mellett

ész.ra fekszik , nyugottról 998 h. 5000 1. vitorla vászon,

Virginiaval határos , Misi- és hajókotél muhellyel.

sippivel, és Ohioval» 400 Keresd , hely. Erdélyben , fel.

mtd. hoísza , 400 széle, 1100 Fejér Várm.ben , Szász vs-

□ mfd' térsége 2¿oooo lak. tól 3 1/2 óra he^yek köatt,

ezek között 40340 Negerek. lak. Szászok és Oláhok evan.

Osak Ohio taján , és a' Vir- és ó hitü pléb. vásárokkal.

giniai részeken halmos. Na- F. U. két nemes familia,

gyobb folyói Ohio'n kivül Német nevé Kreüsch. Oláh

Jientuky, és Green két mel- Kris.

lék folyói az ebónek. Az ég- Kereszttt mtzô , Erdélyben

hailat mérséklett , és egész- Thorda Várm. Aranyos és

séges, a' hév, nyárban gyak- Maros között amfdnyihos-

/- ran felette nagy. Földje ter- ezú , nevezetes azon ütkö-

mékeny, termekei : gabona, zetröl , melly itten Trajá-

len , pamut, kender, do- nus, és Decebálus között

hány , czukor , bor, fa, tërtént, emlék-jelei most

fizarvasmarha , méh, hal , is láttatnak.

mészko, foldszén, és vas- Kereszte* mezô, Keresztes mvs

bányái. 9 Grófs.ra osztatik Borsod Várm.ben , Mezö-

fel. Fö vea Lexington. kövesdtftl 2 óra, DiósGyó-

l&enty , várasocska Gallicziá- ri Kamara Uradalmához

ban, a' Mysleniczi ker.ben, tartozik, lak. Magy. ref.

a' Császár-út , és sBluwka tól , pléb. és kat. Postája

fó mellett, posztó , és yá- is van. Itt gyözedelmesked-

ßzon mühelyekkel. egy pleb. tek a' miéink, a' Törökökön

és posta hazzal. 1596-ban.

Kern, falu Syed elo-Pomera- Keretztúr , Német Keresztúr ,

niában, Stralsundtól 3 mfd kozépszerü mvs Sopron Vár.

ásványos forrással. Sopronyhoz ] 1/4 mfd 1542

Kenzingen, kis vs Breisgauban, kal. és 905 zs'idó lak. egy

a' mostani Badeninagy her- Herçzegi várral, kat. temp,

czegjégben , Treisam ker. Synagógával , savanyúvíz,-

ben, Elz fó mellett, 1260 1. zel , és szftlöheggyel.
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Keresztiír, Tôt falu Pest Vár.

Pesthez % mfd Rákos vize

mellett F.U. B. Podmanicz-

My fam. Lak.ném. és tótok¿

egy szép kastéllyal, mula

to kerttel , halas , é» teke-

nyosbékás tóval.

Keresztúr , Bodrog-Keresztúr

(48° </ É, Sz.390 l' 17"

K. H.) derék mvs Zemplin

Várm. Tokaytól 1 óra. Bod-

xog mellett , lakosi Magy.

172 szép , és nagy jövedel-

mü hodfolddel , és termé-

keny szölöheggyel , melly

a'_ Hegyaíljához tartozik.

Nagy marha kereskedés ü-

zetiít , vásári tehát nagyon

híresek. A' Magistratus kat-

holikosokból ref. és evang.

vallásbéliekbbl áll. Van egy

derék ispitálya , Synagógá-

ja , i kath. és ref- tempi,

egy hajómalom Bodrog f'ó-

]án. Aspremont Grófhoz

tartozik. Lakosi többnyire

Magyarok , a' kath. tumi

630.

Keresztür , Székely (46» 14'

6" É. Sz. 4¿° 43' *" K. H.)

mvs Erdélyben , Udvarhe-

lyi Székely székben , a' aa-

gyobb Küköllö mellett 4500

1. 1 kath. ref. ésGorbgtem.

leu , és dohány míveléssel.

Van: Bere,Csicsó, Gerend,

Keresztúr ís Erdélyben, el-

sö a' Marosi Székely szék

ben , másik a' belsö S20I-

iiok Várm.ben , harmadik

Thorda Várm.ben fekszik.

A' többieket hosszú volna

elö számlálni.

Kerguelen , (50° D. Sz.) pusz-

ta szigettöbb ]6 kikötovel

az Indiai tengeren, Afrika,

és ú) Holíandia közott.

K#rA«, hajózható fó Dalma-

tiában , melly Sebenico

mellett tb'bb szigeteket for-

mál , és után az Adriati-

cumi tengerbe szakad.

I&trkaforu* , y* al. ^Egyptue

kel. vidéken Nil nyagotî

partyán ; annak két teló

válásAnál; határ hely volt

Alsó és kozép iEgyptus kö

zott.

KerAuA , fó vs Scheresur Basa-

ságban , Turkomániaban t

Török tart.ban , egy két ló-

farkú Paschának lah ja, egy

kastéllyal , és mecsettel,

Sz. Dénes' koporsójával.

Kerman, Caramania, nyugot-

. ti Pers. tart. a' Persiai ten-

geröbölnek görbe béhalesa

mellett, részint puszta, na

gyon termékeny vidékek-

kel , nagyszámú iúhnyájaiy

és szorgalmatos lakosi , kik

az e' tart.ban termett se-

lyembôl , és a' fényes se-

lyemgyapjúból sok selyem-

portékát, és a' kasemírhez

hasonló Schawl mate,riát ,

készítenek. Terem iltEgyp-

tomi szilva is , és bor. A'

parti tart. Moghistannak

neveztetik. A' fö vs

Kermin , vagy Sirdschan ,

mellynek lakosi kbzott sok>

a' Zsidóság, kik nagy ke*

íeskedést üznek ; van ben

ne gyapjú szövömühely.

Kermandek, Eccl. Polynésiában

melly Huon de Kermandec

Commandeurnak vagyoö

tiszteletére, Curtis,- Macau-

lay, Raoul, v. Isle delà Re

cherche szigetekkel. (29*

16' 45" D. Sz. 170' 3,5' 4"

K. H.)

Kermesir * tengerparti tart, a'

Persiai tengeröböl mellett,

Bender Abassitól , vagy

Gomrontól egész Schat at

Arabig foly 500000 Araboк

lakják, a' Sumiták , és a'

Persáknak ellenségei,a' Per-<

siai Királynak mégis adó-

fizetöji , és tulajdon tör*

vény alatt élnek.-

Кет , falu Burkusi A. Rajnat

N. Herczs.ben 530 1. es á**

ványo» forrással.

i*



Kernocie , vs a' oj Lengyel

királys. Warschau oszt. 44

h. 340 1.

Kerns, mvs egy pléb. tempi,

az Unter-Waldeni kanton-

ban , Helvecziában.

Kernwald , nagy erdo , melly

a' Unterwaldi kantont dél-

röl ész.ra 3 re's/.re , vagy

viilgyre osztja, mellyek köz-

zül. az elsö ob , a' másik im,

vagy unter Waldenak ne-

veztetik.

Kerpen , Carpió , vs Jülich

Herczs.ben Erft mellett, 500

h. 159o 1« marhanevelés , és

fakereskedés.

Kerpen , vs Burkusi A. Hajna

N. Herczs. 56 h. ago lak.

Kerry , Grófs. Irlandiai Mün

ster tart.ban, ész-ról Shan

non fó , keletröl Limerick

é» Cork, délrôl Cork, ésa'

tenger , nyug.ról ismét a'

tenger határjai. 83 1/2 □

nrifd térségü. 3 vea , 83 Ec-

•clesiája , 12112 h. 240000 1.

töbnyire hegyes , és a' cse-

kély rónafold csak zabot

terem ; a' lakosok' fögond-

jok a' marha nevelés. Déli

részében vasérczet is talál-

ni. Folyóji: Flesk, Galley,

Lee , Roughy. Vagynak ta-

vai is. A' fö vs Tralee.

Kerry.Head, 16' 10" É.

Sz.J hegyfok az elöbb ne-

vezett Kerry Grófs.ban ,

Sbannon kifolyásánál , itt

találtatnak a' violakö tu-

' lajdonságú Kerry-Stones.

Kertchan , vagy Kerschön, fal

lal keritett vár, 's Urada-

lom , Histerreichban , a'

„ Mitterburgi Grófs. hoz tar-

tozik.

Kerschbach , falu alsó Styriá-

ban Marburgi ker.ben , vi-

dékén a' Regedei szolóhe-

gyek között legjobb borok-

teremnek.

Kerschotoa, Hursowa , Török

те Bulgariában egy mere-

dek sziklán a* Duna msJ*

lett.

Kertko, 1. Gurkfeld.

KerstlingeröderfeId , magános

mezei major, Radolfshau-

een kant. Göttlingen ker.

ben, Leine oszt. az eltör-

lött Westfaliában , egy er-

d&ség küzepén, mulatságos

helye Gottingának , melly

t61e csak 1/2 órányira esik.

Kertej , 1. Gaz.

Kertsch , Tauria félszigetnek

keletifeleOroszTauriaHelyt.

hasonnevü vsal,most Wosz-

por. S. Wosspor.

Kerttis , a' Török Sussam-A-

dassi szigetnek legmagasbb

hegye , аг esztendönek na-

gyobb részén hóval Van

fedve , vannak rajta bar-

langok , és remeteségek.

Kervendonk , Kervenheim , vs

Burkusi A. Rajna N. Herczs.

100 h. ,50o 1.

Kerzi bérczek , a' Karpath eg-

gyik részének nevé Erdély-

ben.

Keschtn, vs Sedschar tart.ban

szerencsés Arabiában.

Keser , v. Chise , 500 török

piasternyi zsacskó Török

bir. 38 ftokat ér.

Keserü , közönsegesen Er-ke-

serü , Magy. falu Bihar

Várm^Ermelyéki járásban,

közel Er fóhoz , egy kath.

és ref. tempi, és jeles do-

hánytermesztésseL

Keslow , 1. Eupatoria.

Késmárk, Käsmark, vagy Ka-

ysmark Caesareoforum , Sz.

Kir. vs Szepes Várm.ben

Löcsehez 11 1/2 óra, Tátra

hegye és Poprad fó mellett

(49° 7' 33" É. Sz. 38o 7' »°"

К. H.) lak. 4822. Közzülök

15,5,5 kath. és 1888 evang. )

400 h. Van benne egy hires

evang. Lyceum , egy kath.

Gymnasium, 2 kath. temp^

evang. Ecclesia, kath. nem-

zeti Norraalis iskola. fimlé
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egy kath. tempi. erdÔsége,

juh tarsása , és szölöhegye

F. U. H. Eszterházy. kat'h.

lakoíinak száma lîoo-ïe-,

a' zsidóságnak pedigîomé-

gyen. —■ À' Keszi nevetmég

10 más faluk is viselik; Bars,

Gömor, Hont, Koraárora ,

Neograd, Nitra , Pest, es

,Székes-Fejérvármegyékben.

Yieszihóct, Magyar falu Hont

Várm. Bozoki jár.ban, Ba-

lassa Gyarmathoz 2 óra;

fekszik völgyben , F. U.

több nemes Uraságok.Csabb

pléb. filiája , mellytöl 1/*

óra távoziít. 508 kath. és 192

evang lak. ió szántófoldjei,

és sok szölö hegyei van

nait.

kezetre mélt¿ Tökttly vára

is, 's a'szép tanácsház. Van

benne sóház , és harmitt-

czad. A' vsfala nagyobb ré-

szén már leomlott. Lahosi

foldmíveléssel , kereskedés-

eel , és mesterségekkelfog-

lalatoskodnak ; a' kereske-

dést leginkább borral , és

festett vászonnalüzik. Lak-

liak itt festök , posztócsi-

Hálók , de csak flanért Ité-

szítenek. Ama' hires Dr.

Pfeiffer már sok esztendök-

töl fogva vet itt izátsot

(isatis sativa) és beiöle fa-

brikájában jó izátsindigot

készít. Poprad fóban szá-

mos lazacz fogatik. A' Kés-

marki határban találtatik

torfa , de még nem igen ve- Kesmétén , falu Zemplin Várm

szik hasznát , jóllehet a' fa

drága. 5 órányi távolságra

Késmarktól tornyosodnak

a' pompás Kárpát bérczek.

Kesselsdorf , falu Saxoniában,

Meissni ker.ben, Dresdától

1 mfd melly mellett 174,$-

ben veres csata tortént az

Tokajtol 3 \fi "óra , Sajó

mellett, melly itt a' Tiszá-

ban folyik. 6,51 holdszántó-

földje; Aspremont Grófhoz,

és az Almási familiához tar-

tozik lakosi Magy. kath. és

ref. többnyire foldmívesek,

és halás/.ok.

ott besánczolt Szászok, és YLesithely , (46o 45' 45" E. Sz

Prusszusok közöttgyözedel- 340 34' К. H.) nagy, rsi

mekre az elsöknek. 1760

ban a' Prusszusok által tá-

boroknak megerosítésére le-

rontatott.

Kesselstadt , vár , helység , és

ezabad Uradalom a* Hanaui

Grófs.ban , Frankfurttól 3

órányira.

Kestenbolz', 1. Kästenholz»

Kesteven , 1. Lincoln.

Keswick, helys. Angl. Cum-

berlandi Grófs. 1400 1. gyap-

jú , és lenvászon fabr. Der-

wentwater, a' magas Skid-

daw, és.a' puszta Borrow"

dale szép szomszédságokkal;

hires ama* kimefíthetetlen

plajbászbánya miatt.

Keszi , vagy is Tóthkeszi Ma

gyar falu Tolna Várm. Ireg

n^ellett , Simoñtornyi jár.

han kies völgyben fekszik,

nos , és gyönyorü fekvésû

mv» Szala Várm.ben Szántói

jár.ban, Balaton mellékén ,

hol Festetics György Gróf

's földes Ur, amaz egész Eu-

ropában elhíresedett Geor-

gikonja által halhatatlan

nevet szerzett magának;

mellyben a' gazdaságnak

theoriáját, és praxissát egy-

szersmind taníttatja ; hoz-

íá járul a' vadász-erdo , és

mènes iskola; egy Gymna

sium , mellyben a' Csornai

Praemonstratensis szerzet-

beli Papság adja az okta-

tást, a'' F. U. Philosophiai

Lyceuma ; egy Normal isko

la, vasárnapi isltoîa a* mes-

teremberekre nézve , egy

lyány-iskola , musika , é«

rajzoló-iskola , egy szép
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©rófi kastély , mezei isko- és kereskedés.

la ta ni ló intézet , és büdös- Ketxe , Kerzen, Tyetra, hely.

köves melegferdö. A' lako- Erdélyben Thorda vize mel-

eok, kik mind Magyarpk , lett. F. U. tbbb nemes fam.

gabonával , 's^toorral keres- Lak. Oláhok egyesült , és

kednek , 409,5 kath. 19 akat. nem-plébval , és vásarok-

40 zsidó* Közel ho/.zá van kal.

egy egészséges Hévizi fer- Ketzerndorf, eros vár Brieg

dö , szép márvány , és Herczs.ben , egy erdöberi ,

bazalt kobánya, Jenék- Silesiában , melly jó seré-

nél áltmenetel van a' Bala- röl nevczetes ; ezelött Coin

tonon , hol az Uraságnak faluval eggyütt Bees Gróf-

Sajkáji ielesek. E' helyben hoz tartozott, most pedig

sok tudós hazaliak sziilet- a' Királyi kamarás birtok-

tek és neveltettek ; u. m. nak, Carlsmarknak része ,

Taká<s,Kisfaludi, Szép'sa't. 's nevét a' hasonnevü és

Engem' is e' kies hely Stobe fócska mellett fekvö

szült , táplált gyenge- helységtôl vette.

, koromban ; Ketzin , mvs Havel mellett,.

Altalam is viszont vajha! Brandeburg, és Potsdam kö-

nevelje becsét, zött.

%.tthely , Manersdorf , mvs Ketzschnu , falu a* Mersebur-

Sopron Várm. a' felsö jár. ,gi megyében Sasz orsz. só-

ban , Köazegtftl ißt ora a' bányájára nézve hires.

Eósta úton. F. U. Hg. Eszter- Keula, helys. vár, és Urad.

ázy , kinek Lékai Uradm. ThüringiábanMühlhausen-

hoz tartozik. Számlál 700 toi з mfd Schwarzburg-

kath. német J. Vagyon tu- Sonderhauseni Herczs.hez

lajdon pléb. Ahó-Lászlói , tartozik.

filialissal , mellyben 465 Keulenberg , (51O 13' З3" É.

kath. lakosok találtattnak. Sz. 31» 37' 9" К. H. S 1164

l^éthely . Magyar mvs Somogy ( i28o)-láí> magasságu hegy

Várm. Marczaltól 1 óra ко- magasságú hegy Meissen ,

zel a' Balatonhoz , egy kat. és Lusatzia között.

pleb. temp.mal , jó szölö Keuschberg , falu. Merseburg

hegyekkel. F. U. Hunyadi, mellett ; itt még most ia

számlál 1300 kat. és óozsi- mutatják azon sánczokat ,

dó lak» . ' mellyeken madarász Hen-

Kettenhof, *alu Austr. Enns rich Királynak tábora ál-

alatti fertályban , várral, lott , midön 933-ban a'

,52 h. egy Friesi Gróf kar- Hunn seregen gyözedelmes-

ton mühelyével. kedett.

Wettenis , falu a' Lüneburgi Kevelaer , falu Burk. A. Raj-

Herczs. 150 h. 950 1. 'a posz- na N. Herczs. 200 h. 1200!.

tó fabr. és egy gyakran meglátogat-

Wtttering , gazdagvs Angl. No- tattni szokott Mária kép-

rihampton Grófs.ban , Ise pel.

mellett , gyapjúmanuf, és Keveret , г falu Temes Várm.

csipkekötovel. az eggyik Nagy-Keveres

Kettré , 1. Katscher. nagy ugyan de ronda, la-

K*rímy*,Kettwig,helys.a'Ber- kosi Oláhok , póstaházzal ,

gi N. Herczs. a'voltRuhr oszt. erdôséggel ; a* másik Kis-

Ruhr mellett, posztó fabr. Ke veres,"jó szölö-heggyel



Mind a' kettoben eggyesült

Görög Pléb. vagyon.

Kew , Kir. mulato vár, Angl.

Surry Grófs. Themse mel

lett , egy pompás füvész

kerttel , mellynek térsége

4 Angl, mfd a* legszebb e-

gész Europában; és egy va-

daskerttel. '

Kt\i , Túr-keve, szabad mvs

N. Kúnságban Karczagtól

4, Кь-Uj-Szálíástól pedig г

\ßi ora fekszik a' Berettyó

vizénéi, 600 házaiban több

mint 5000 1. számlál , kik

kbzül csak 110 kat. a* töb-

bi reform, es mind magya-

rok. Vagyon tulajdon pléb.

a* kat. és ekklesiájok a' réf.

Tur kevei plébániához tar-

toznak: Kis-uj-szállás, kún-

hegyes éa 5 puszták.

Yi.exh.olm , Korelskigord , (51o

ч> É. Sz. 48э »' К. H.) erös

vs Orosz Wiburg Helyt. a

szigeten Woxán, t. i. és Vuo-

xán , Ladoga tómellett, 80

h. .370 1. és kereskedik.

Keydan , helys nemes vs O-

rosz Grodno Helyt.ban.

Keyntham , helys. Angl. Som-

merset Grófs. Avon mellett,

izats fü termesztéssel,és réz-

malmokkal.

Keynton, mvs Angl. Hereford

Grófs. posztó fabr.

Kezd, Szász Kezd,szab. mvs Er-

délyb.SegesváriSzékben,lak.

Szászok , nehány Oláhok ,

és Rusznyák , oszveséggel

411 familia, eggy. evang.

pleb.val, és régi várral.Sé-

ges vártól 4 óra.

Ikezdi-Vdsdrhely , (46° Щ* 24"

É. Sz. 43=> 32' 4o К. H.)

priv. Magyar mvs Erdély-

ben Háromszékes Székely

Kezdi székben , egy ref. Ec-

clesiával. Itt fekszik eey

egész kompania a'második

Székely határ regement

fötisztikarral. Nagy, de nem

%iépen épült, 'a csak ala-

119

csony házai vannak. Azjífé

való iskola , fö iskola há-

romszéken. Határja na-

gyonkiesiny; a' lak. töb-

nyire mesteremberek , és

küolmbféle kereskedést üz-

nek Moldvában , és Oláh.

orsz.ban : kiküldött porté-

káik pamut , és gyapju

materiából állnak.

Kezdi-szék , Székely szék Er-

délyben a' háromszéki szék-

hez tartozik 11 Q mfd ho¿-

aza, folyóji : Fekete-ügy»

Kaszon , Osdola , és több

• patakjai; és tübbnyire he

gyes. _

Khamsin, delkeleti szel Egyp-

tomban , melly leginkébb

Marczius ', Aprilisz és Ma-

jus holnapokban uralkodik,

és felettébb terhes a' lako-

soknak ; azonban megkelj,

ezt a' Samum nevü hálalos

veszélyt terjesztö széltól

külombóztettni , mellynek

honnya a* puszta Arabia.

Khastan , vs Karnioliában , A-

delsbergi ker.ben, egy ma

gas sziklén , bor, és olaj-

préssel.

Khewader , 1. Macran.

Khoi , nevezetes kereskedö vs

a' Persiai Aderbidschan

tart.ban.

Khua , vs Patán taYt.ban Ne

pal orsz.ban Asiában.

Kiachan , 1. Kaschan.

Kjachta , Kiächta , vs Orosz

Irkutsk Helyt. China határi

mellett egy hasonnevíí pa-

takkal , Pekingtöl 1532 és S.

Pétervártól 6.508 Werstnyi-

távolságra , meg van erö-

sítve , 165 h. A' lakosok a*

váran kívül mind kereske-

dök, és Russia, 's China

között majd egyedül itt ü-

zetik kereskedés ; a' porté-

kák,mellyek kivitethetnek,

bundabñrokbñl , Orosz, és

küloi»szági fabrikatumok-

ból , juhokból , ezarvas-
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-Itaarhákból, faggyúból , és dival vetekedik. 380 I. kafr.

hal sontbol állanak; a' be- a* kovesdi plébániához tar-

vivés pedig áll : ezüstbol, tozik.

selyemböl, selyem raateri- Kidderminster, vs Angl. Wor-

ákból , munkálallan , és cester, Grófs. Stour mellett

munkált pamutbói , théá-

ból,rhabarbarából, porczel-

lánból , és eleségbôl : iga-

zán szóllván az egész keres-

kedés csere által üzetik.

Kiajn-Kent , falu Chaidakban,

Kaukaziában ; itt van te-

metöje ama' hires Gmelin-

.nek.

Kiung , vagy kékfolyó, nagy

fó Chinaban, Asiaban,melly

magas sziklákon folyik ke-

6<>oo 1. és nagy s/.pnyeg

fabr. mellyben З000 ember

dolgo/,ik. К ülönüsen becsül-

tetnek a' bársony s/.önye-

gek , mellyek a' munlta ,

és s/.ín szépség'e által külö-

nösen kedveltetnek. E' mel

lett gyapjúbársony, piquet,

és selyem portékák is ké-

szítetnek ; és a' kereskedés

a' kanálison állal nagyon

elömozditatik.

resztül , mellyek égkapui- Kidwelly, helys. Caermarthen

nak neveztetnek. Nevezetes Grófb. déli Walesben , egy

azon emlékoszlop , mellyet kis fó mellett , Towy' tor

ció Király a' fónak két kához közel , koszén ke-

partján ket egymás eilen reskedést üz.

álló szirton tétetett , melly KiebeL; vs a' Poseni Herczs.

egy nagy érczbol készült ben Obermithum tó mel-

Oriásképet mutat, és 80 let' » bol Ohra Wart hebe

réf. magasságú . és oldalai folyik, 67 h. 270 1. Orani-

között a* hajók által evez- ai-Fulda Hercz.hez tarto-

hetnek. zik.

Kiang , tart. Tibetben, vagy Kiel, Kilonia , (.54» <гг' 25"

Tangutban, Asiában,melly- É. Sz. 28o o' ií" К. H.) v»
.... il . . » - *

nek íakosi töhbnyire ván-

dor Tatárokbol állanak.

Kiangnan, vagy Gjännan, tart.

Chinában , mellyben az e-

lobbi Császári lak vs Nan

king fekszik.

Kiangriing-fu , J.Nanking.

"Kiangsi , tart Chinában, k*-

letre Kiang fótól esik , 13

nagy, és 78 kia vsokkal;a-

rany , ezüst , ólombá-

nyákkal; szép porczellán

földje van.

Kinnten , major keleti Prus-

sziábañ , Lnsterburgi ker.

ben , egy ásványos forrás-

sal.

Kichtuk , 1. Kadiak.

Kicsind, Magyar, és Tôt falu,

EsztergomVárm. alsóMagy

\ó kikötövel a* Holstein

Hercz». a* keleti tengernek

oble mellett i77~-kig fö vsa

volt a' Holsteingottorpi

nagy Herczs.nek a' Német

bir.ban , melly Oldenbur-

gért , és Deimenhorstért

cseréltetett fel Dániával. A'

vár büs/.kén 's kellemetesen

emelkedik , '« tornyán egy

Csillagvisgáló vagyon; nem

kevesbé szépek a' sétáló he-

lyek , és a'várkert. A', vár*

kerületében fekszik az 1768-

ban elrendelt derék Acade

mia, mellyet a' Holsteini

Herczeg Christian Albert

1665-ben állított; egy na-

gyobb , 's kisebb Auditori»

ummal, konyvtárral , egy

orsz. Hont' határi mellett, ConsistoriálisszobávaI,ana-

Iakosi földmivelesböl élnek. tomía' theatrommal, és lo-

Bora veres, és a' Szekszár- vagló házzal. Tovább van



íttiskolamester, Semínari-

ura, tanító intézet a' Hol

steini tábor vadászokra néz-

ve> egy szulôintézet , bába

iskola, ,botaniku8 kert; ka-

lap , tzukor , dohány, és

kemínyítft fabr. ltt készí-

tetnek hajók is , és virág-

zik a' gabona , zsiradék,

íüstült héring, és püszhal

kereskedés. Nagy hasznára

szolgál ezen vsnak az úgy

nevezett Umschlag , midön

minden esztendöben vízke-

reszt napja után a' Schles-

wigholsteini nemesség, tisz-

tek , kolmárok , és más je-

les személyek itt pénzek-

nek felcserélésére , kolcso-

nôzésére , vagy vi'sszavéte-

lére öszvejönek. Ezen allta-

lommal nagy vásár tarta-

tik , melly Gyertya szento-

löig tart ; a* ki nem fizet-

het , akárki legyen az Ein-

lagerba , ( Vendégfogadó ,

mellyben addig kell marad-

nia míg adósagát ki nem

fizette^ tétetik lakosi ezen

vsnak mint egy 7075, 800

ház.

Kieice , kis vs a' Krakói oszt.

351 h. 2000 1. egy kath. fö-

templ. Apácza klastr. és 100

betegekre állítatott ispitál-

lyal ; vagy^on itt egy kath.

Seminarium, levéltár , 'e

Piispöki vár. Gabonával ,

és vassal kereskedik.

YLielerföi de , neve aron ten-

geröbölnek , mellyet' a' ke-

leti tenger Kiel vsa mellett

formal.

Kiemi , Kimi, fó SvédLappo-

niában, Kimilappmarkban

ered , és Kimi kis rs mel-

lettWestbothniában a'Both-

ni tengeröbölben szakad.

A' vs külombfélével kerea-

kedik.

Kieminç, helys. Cajaniában ,

Finnlandi Svéd tart. Jio fó

•mellett, melly Jio falukq-

rül aT Bothní tengeröbölbe

szakad.

Kienbait, Cambaja, vsPaisch-

■ wa orsz.ban , Marattokbir.

bin, Ostindiában , neveze-

tes í'abr.kal.

Kien-Ning , erosség, és derék

kereskedö vs Ghinában Foc-

kien tart.

Kieng-Kiang , n. vs Kiangsi

tart.ban Chinai bir.ban.

Kiensheim, Cunonis villa kis

vs Alsatziában.

Kiernozia , vs az új Lengyel

orsz.ban , Wársó 40 h. 300

lak.

Kieiteminde , vs a* Daniai Fu

ñen szigetnek keleti részén

egy tengeröböl mellett ,

Ramsöe ki? sziget fekszikj

gabonával kereskedik Nor-

vegiában.

Kieschi Dagni , Anadolidag ,

az az : baráthegy, hegyA^

nadoliban , egy a' legma-

gasbbak közzül Asiában }

majd mindég hóval van

fedve , jzelött Olympus*

Mysiorum nevet viselt.

Kiew , Kiow i Orosz Helyts.

Pod olía , Cherson , Jekate-

rinoslaw, Poltawa, Tsr.her-

nigow , és Volhynia helyt-

s.gok között , 978 2/3 □ mfd

térsége , és 994840 1. a' ne-

mességen , és polgárságon

kívül. Folyoji : Dnepr, Des

na, Psiot, Sula, Trubesch,

Chorol , Ostra, Worskla ,

Tatarew 's a' ti Földje ro

ña, éstermékeny, csak fá-

ban szenved fogyatko-

zást , különösen mutatja

mag¿t a' «zarvasmarha ,

és méh nevelés , lako

si kis-Oroszok , Oroszok ,

Németek, 's t. ef.lék mes-

terségek nélkül , de a' kül-

so országokra kihordott ter

mes elég nagy. A' Helys. 7

ker.re osztatik. A' fö vsa ,

Kiew , vagy Kiow (¿oo 27' E.

Se, 48э 7' 3>o'' K. H.) régi



ve Dnepr meilett, Pétervá- Kikol , nemes vs ú) Lengyel

rától 226 mfdnyire esik 3 orsz.ban Plock orsz.ban, 64

Tészekbôl all : a' Petchers- h. 370 1.

ki erosségbftl S. Theodosi- Rikscha, Bolschaj.i Reka , az

11s tempi, ésfôldalatti bar- az : nagy fó Kamr.salkában,

langokkal , mellyekben a* melly> egy tóból ered , ¿3

szentek testei nyugosznak, végig hajózható 28 mfdnyi

Kiew, Podoli és Wladimir- folyása után a' Penschins-

stadtból. 3728 h. 40000 1. ki tengeröbölben szakad.

egy Cs. palota г gyümölcs Kilan, 1. Ghilan.

kerttel. Universitással a* Kifor-BocAi, a' Török Császár-

Gorög papságra nézve , nak fbpohárnokja , vagy is

Gymn. és Görög Metropo- fóvígyázója a' Kilarnak , az

lit. A' lakosok pálinka ége- az : pinczének.

tésbol, és kereskedésbol él- Kilb, mvs Austr. Enns alatti

nek. fertályban , Erlafnak nyu-

Hieydany, Cajodonum vs Orosz gotti partján, egypléb.val

Wilna Helyt.ban 1,500 1. 's és 78 h.

egy Gymnasiummal. Kilbeggan , kis vs Irlandiában

~K.i/Viausen , Kifhäuser, 25' West-Meath Grófs.ban, Le-

E. Sz. 28o 16' 23" K. H.) instertart.ban, Brosnamel-

puszta hegyvár Thüringi- lett.

aban, Schwarzburg-Rudol- Kilborn , 1. Kinbrun.

städti , és Stolbergi eggye- Kilbrid , kis va 'a kikötö Skie

suit Kelbra Urad.ban , egy Hebridi szigeten, Scotiának

1458 1. magasságú hegyen, déli partján.

malomkóbányával. Kilchberg , falu Helvetz. Zü-

'YLifil, helys. Dschagatayban, rich kant. Sil folyó meliett

melly Charesmet Aralerek Fayence fabr.

tart.nyától választja el. Kilchrist , kis v» és kikötö Skie

Kigalga , 1. Tigalda. Hebridi szigeten Scotia mel-

Kigyó Indusok , szabad Indus l*tt.

.nemzet éaz. Amerikában. KiU/are , Grófs. Irland. Lein-

Kigyó sziget, Ilheo dos Cobras, ster tart.ban , délrftl East-

kis sziget déli Amerikában Meath , keletröl Dublin, és

a' Braeiliai Rio Janierón Wicklow, délrol, Carlow ,

Helyt. partjaihoz közel , jó nyug.ról Kings , és Queens

kikötö torka , életes házai Grófságok határozzák. 20

*s hajó építésre szolgáló he- 3/4 □ mfd. térsége, ,5 vs

lyei vannak. 113 Eccles, 11000 h. ¿856360

Kigyó tzigete , sziget nyug. 1. Földje igen jó , és szor-

Indiában , a' szüzek szige- galmatosan míveltetik. A'

téhez tartozik Spanyol orsz. nagy mesterséges. folyó

birtoka alatt. 'Leixlip meilett 8.5 libra e-

Kigyók ttigete -, 1. Anguilla. melkedik Rye fónál fellebb

^Kikmda, nagy, priv. mvs To- hegyröl hegyre egy emlé-

rontál Várm.ben , Komlós kezetre méltó vízcsatorna

é* Beodra köztt. F. U. a' K. felett. A' fö vsa

kamara, lak. Ráczok, Magy. Kildart , Püspökilak , szom-

ез ném. ó-hit. és kath. tul. ezédságában fekszik a' Kil-

pleb.val, tanáccsal, póstá- dari Curragh, egy ,500o Ang.

val , térséges mezövel, nagy Acres rónaság, régentener-

marhatartáísal, d&a volt > most gyönyörü
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fcöld fedi ; nagy juhnyáj- sodott viz csepekkel.

ïiak legelöje, ezen négyszer KUlala , (54o 18' 30" E. Sz.) vs

esztendöben nagy lovaglá- és kikötö egy hason nevü

sok tartatnak. öbölben, Irland. Mayo Grófs..

Kildnuie, kis vs Mùla Hebri- ban, Püspbkséggel.

di sfcigeten Scotzia mellett, Killalock , 1. Kilmarnock,

közel az eszaki tengerpar- Killaloe-Labu , v» es Püspöki

tokhoz. lak Irland. Clare Grófs.ban,.

Kildum , kis vs ész. Scotiá- Shannon mellett , mellyen

ban , Ross Grófs.ban, For- itt egy 19 boltozatú hid ve-

bin fó mellett, hol ez a' zet , ángolna, és lazacz fo-

Cromarty tengeröbölbe sza- gással.

kad. Kil/umey , helys. a' haton ne-

KiUhonain , kis vs az IIa Heb- vü nagy tó mellett Irland,

rkli szigeten. Kerry Grófságban, nehány

Kilfenora , kis vs Irland. Cía- fogadókkal; közel ide van

re Grófs.ban , közel a' ten- ólom bánya.

gerhez. КШашпег , kis vs és kikötö

Kili , vagy Kilia noua, vs MullHejbridi szigeten,Down

Bessariában , Kili-Bagazi Grófs.ban , vászon fabr. és

fónak torkánál, 6000 1. egy komló kereakedéssel.

erosséggel, 's kikötövel ; Kille noy , sziget az Irlandiai

viasszaí, ökörbörrel, 's mar- tengerpartokon , a' Gallo-

hával kereskedik. way öböl elött, melly Her-

Kili-Bagazi , népes vs Bessa- czegség nevet visel.

rabiaban egy erosséggel , és Killeshandra , -belys, Irland.

Chagrin v.bibirtsosbör fabr. Cavan Grófs. ban vászon vá-

. Kili-Bagazi , 1. Kili. «árokkal , és Drell szóvéssel.

Kilkenny, Grófság Irland Lein- Kiltikranky , hires általjárá*

ster tart.ban , határjai ész. közep Scotiában , Perth

ról King Grófs. kel.re Car- Grófs.ban azon a' helyen ,

low , és Wexford, délr. Wa- hoi Garry és Timet eggye-

terford , nyug.ról Tippera- sülnek. Meredek sziklák a-

ГУ* 93 3/4 □ mW. térsége, kadályozzák az általjárást,

9 vs , i26Ekkles. 18000 ház. melly szük és keskeny a'

64400 lak. Földje tóbbnyire hegyek között.

róna és termékeny , a' leve- Killistinns , Knisteneaux , In

go je egésséges , vankülönös diai nép északi Amerikaban^

tulajdonságü köszene , mí- kozépszerü nagyságú , )ól

veletlen gyapjú materia , "termett , réz saínü , fekete

és paplan fabr. A' fö vs hajú , szelíd , vendég ked-

Kilkenny , (54° 36'E. Sz.) No- vellß, gyakran nagy lelkü

re mellett, mellyen ezép 4 1805 eszt. 2000-böl álló hadi

hid van keresztül, 4690 h. ereje volt. Nagy bundabörke-

16500 lak. 2 halmon áll , i reskedést üznek az Ango-

erös vára , 1 Collegiomà , lokkal Canadában.

gyapjú 's paplan fabr. Szom- Killmalock , helys. Irland. Lí-

szédságábarí fekete 's grá, merik Gr¿fs. gyapjú és vá-

nittal kevert márvány vá- szon fabr. és fejérítéssel.

gatik, melly itt faragtatik, Killough , vs Irland. Dowö

és az útakra rakatik. Közel Grófs.ban, nagyon kelleme

ide fekszik Dunmore-Lave, tes fekvésti , egy bátorságo?

efy hires barlang kristályp- kftszáía, halászattal, árpa
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Itereskede'ssel , sófózéssel. jávat.

Y.illybegs , kis vs Irland. Do- Kimi-Lappmark , kerület Orosz

negal Grófs.ban , egy bátor- Lappouiában , mellyben Ki-

eágoe tágas kikötövel, és he- mi nagy folyó ered.

ring halászattal. Kimitio , sziget Orosz Finn-

yLilmanevig , falu , és Ekklés. landiában , Abohoz közel ,

északi Scotiában Inverness vashámorral, és kôfejtéssel.

Grófs.ban, jó juh nevelés- Pimpina, vs Oláh orsz.ban,

sel. Proava mellett, sóforrással.

ЖИтагпоск, vs déli Scotiában Kimpolung , vs ugyanott, egy

Air Grófs.ban 5760 lak. szép ErCélybe vezetö fö szoros

jövedelmü fabrikáji , gyap- útnál.

ju és pamut materiából , Kinóurn , Kilborn , èrôsség O-

•zönyegböl i ceizmából, síi- rosz Tauria Helyt. hol Dnie-

vegböl. Van köszene is. ster a' fekete tengerhe sza-

Kilmarnock , Killalock, helys. kad , Oczakownak ellené-

Irland. Limerik Grófs.ban ben ; az eggyetlen egy kül-

, váezon fabr.val. so ve 150 ölnyire esik be a'

Kilmattin , kis vs Skie Hebri- tart.ba 30 h.

di szigeten Scotia melíett. Kindberg , Herczegi derék m.vs

Kilmore , vs Irland. Cavan felsó Styriában , a' Brucki

Grófs.ban, 6000 lak. 's Pus- ker.ben , Mürz mellett 100

piikséggel. haz. 1 Pléb. .3 kasza kovács

Hi/more , Kilmorie , vs Scó- mùhellyel.

tiában , Argyle Grófs.ban , Kindelbrück , kis vs Wipper

Boldognak neveztetik , mert mellett a' Thüringi ker.ben

soha ellenséget nem látott. 324 h. 1200 lak. kik között

pilongo , legnagyebb tartom. vannak posztóbok , taká-

Loango orsz.ban, alsó Gui- csok, csávás vargák , haris-

neában , déli Afrikában , nya kötök, mész és darázs-

¡ hasonnevü faluval a' par- kö fejtés.

tokon , hol egy francz. lera- Kindthal, falu felsó Styriában,

kodás van. Elefántcsorittal a" Brucki ker.ben , vashá-

kereskedik. trorral. ,

Kilphedro , kis vs kikötövel Kineschma , (.57o <itf E. Sz. .550

Ulst Hebridi szigeten , Seo- gj' K. H.) vs Orosz Kostro-

tia mellett. wa Helyt. Volgának jobb

Kiltronon , sziget az Irlandiai partján , hol Kineschma u-

tengerpartokon , Galloway gyan ebbe folyik , 2250 lak.

öböl ellenében. ' vászon fabr. és szent kép

Ikilvorie , kis vs és kikötö Ro- festéssel , 's kereskedéssel.

j geg tengeröböl mellett, Skie Benne nagy vásárok tar-

Hebridi szigeten. tatnak.

Kilworth , helys. Irland. Cork Kingale , I. Kinghele.

Grófs.ban, Kilworth hegy King-ching , King-tsching, L¿-

alatt, mellette folyik a' ha- kutie szigetnek fö vsa egy

las Fumheon folyó. kir. palotával.

Kimacule , vs Irland. Galloway Kinghele, Ringale, fftvs és Ca-

Grófs.ban , Püspökseggel. congo Királyának lakja al-

Kimarioten , í. Chimera. só Guineában déli Afriká-

Kimbolton, helys. Angl. Hun- ban , felette egésséges vidé-

tin»don Grófs.ban, Man- kén , és palma erdôségben

ehester Herczeg' mezei lak- több kunyhója ran 1000



aél.

YLinghorn, Me ve 1800 lak. Fi-

»e Grófs. déli Scotiában ,

a' tengerpartok mellett ,

Leith ellenébe , egy kikotö-

vel, czérna es fonál fabr.

Kinghorn , es Leith között

naponként változnak a'Kö-

vetek Pettycur kikötöböl.

Kinkiöping , kis vs Jütlandban,

Rypeni megyében,egy nagy

öböl mellett. Hai, es osz-

treacsigázattal ; Hollandiá-

val kereskedik.

King-ki-tao , fö vs Korea szi-

ge ben, Ásiában, Li-kiang

folyó mellett, királyi lak ;

irott , éó nyomtatott kony v-

tárral, mellyre egy kir. Her-

czeg vígyáz.

Kingoodie , Ekklezsia Perth.

Grófs. déli Scotiában , egész

Scotiában a' legjobb kékkô

fejtéssel.

.Kingsbridge , ve Angl. Devon

Grófs.ban.

Kings- County , Grófs. az Irlan-

di Leinster tart.ban , hatá-

xi: északra East-Meath, ke-

letre Kildare, délre Queens

County, es nyug.ra Galwey;

5% */S □ ™f<l a' térsége , 3

vssal, ^1 ekkl.val, 13.500 h.

Ó4400 lak. Fôldjének na

gyobb része termékeny, es

jól munkált. Lakosi lenfo-

nással , és novéssel foglala-

toskodnak. Folyója i a' kia

Brosna, és Silver-river ; ta-

va Lough-Pallis. Föhelys.

Philippstown.

Hing 's'-County , Grófs. ész. A- 1

merikában , Newyork sza-

bad Statusban , 2 mfd hos-

<za , 1 széln , 4,500 lak. kik

között 1430 Neger rabszol- 1

gák. A' föhelys. Brooklyn.

King's- Lynn, I.Lynn.

Kingston upon Hull , (53o 50' E.

Sz.) vs Angl. York Grófs.

¿an , hol Hull Humberba

folyik , 29,520 lak. Van itt ]

izabad iekola , tengeri ispi-

tály , egy erôeség, és mes»

terséges kikötö. ïtt készíte-

tik szappan , czukor, olaj ,

gyertya , vitorla vászon ,

hajókotél. A' kereskedés ki-

terjed innen az északi , é*

keleti teugernek minden

kikotftjére , melly vassal ,

fával, lennel , vitorla vá-

szonnal , különösen pedig

gabonával ü/.etik. A' v*

gyakran 40 hajókat is a*

Grünlandi partok felé ha-

lászatra kii:iild.

Kingston Upon Thames, vs Angl.

Surry Grófságban Thems*

mellett, mellyen által Ham-

ptoncourt felé egy fahid ve-

zet; alkalmas nagyságú , és

népes , és kereskedést üz.

Az Assissek itt felváltva

Guildforddal tartatnak.

Kingston , ( 17Э 57' 30'.' É . Sz.

76э 33' N. H. Londontóf) vs

Surry Grófságban Jamaica

szigeten nyugoti Jadiaban ,

a' szigetnek fö kereskedö

vsa , 2000 többnyire alkal-,

matos és gyönyörü ház.kal

mellyek fözött kövekböl é-

pitettek , sok ajtaik , abU-

kaik vannak, hogy öketil-

landó levegö mozgás frissi-

tse , 36478 lak. t. i. 6539 fe-

jér , 13280 színes szabad , és

166,59 sklávokkal, kétAngl.

tempi, a* Quackeroknak 1

gyülekezet helyekkel, 2 Sy-

nyagógával , és erös kikö-

tövel. A' v« melléki róna

föld pusztán fekszik.

.ingston , fövs S. Vincent szi-

getén nyugott Indiában ,

egy Angl. Helytartónak lak-

helye. ,

ingston , ("41° 56' E. Sz. 73Э

56' N.H.) fövs Ulster Grófs.

ban ész. Amerikában , New-

York szabad Statusban ,

Hudsonhoz közel, 200 kö-

ház. 3930 lak.

ing-te-tsing , helys. Chinai

Kangsi tart.ban 1 ifi mfd



hossza , porczellán fabr. 500

kemenczével.

■Kington , helys. Angl. Hereford

Grófs.ban Arrow mellett,

posztó fabr.

King-tsching , 1. King-ching.

Kinns, nagy mvs Abauj Várm.

ben, Hernád Kércsnek szom-

szédságában. F. U. tóbb ne

mes fam. Lak. Magyarok ,

jkath. vásárokkal. Közel

fékszik kis Kinizs is¿

Kinkardine , kis vs Perth Grófs.

déli Scotiában , egy öböllel,

'» nagy kikötö torokkal.

Lakosi hajócsinálásban , la-

zatz halászatban , es к eres -

kedéssel foglalatoskodnak

a' kozép tengernek , és Le

vante északi partjain.

Kinkardine, 1. Mearn.

Kinnairds - Head , (37Э 39' 30"

É. Sz.) hegyfok Aberdon

Grófs. kozép Scotiában, egy

loo láb magasságú világló

toronnyal a' legmagasbb

vizfolyás felett.

Ktnnead, helys. Irland. West-

Meath Grófs.ban , hol jó

sajt készítetik.

Kimekulle , egy 1028 láb ma

gasságú hegy Svéd orsz.

Wenersee mellett, gyümölcs

fa neveléssel, és kéneso ba-

nyával.

Kinnoul, Ekklezs. Perth Grófs.

kozép Scotiában , Tay mel

lett Perthnek ellenében ,

Tay hid mellett. Nevezetes

Kinnoul hegye , melly 63

láb magaeságra emelkedik.

Tay színén felül. A' sZikla

fold alanti tüz által szár-

mazott , és nagyon emlé-

kezetes oszverakásokból áll,

nevezetesek a' köto , és bás-

tyaszeg formájú akhátok ,

mellyek itt találtatnak*

Kinrosi, Grófs. déli Scotiában,

hatáfozza nyujçotra Perth

Grófs. más felöl Pise Grófs.

^8 Angl. □ mtfd a' tere ,

¿730 lak. Földje termékeny,

találtatik benne kôszén is,

és mészko. Nevezetes Loi h

Leven, 15 mfd térségü tó

több apró szigetekkel , 's

ezek közzül eggyikén Locb-

levencastle vár , mellyben

a' szerencsétlen Stuart Ma

ria Királyné tulajdon job-

bágyitól fogva tartatott.

A' tó halas. A' fövs

Kinrotz , Ekklézsia 1Я00 lak.

Loch-Leven tó mellett vá-

szon és gyapot fabr. A' tó

mellett fekszik Kinross-hou

se , melly Bruce familiához

tartozik ; körülveve erdö-

séggel.

Kinza, a' Nagy Vezir* állandós

tisztgond viselöje a' Török

udvarban.

Kinsale, (510 32' É. Sz. 9° 8'

K. H.) erös vs Iriandi Cork

Grófs.ban , 8000 lak. Ban-

don mellett , e?y igen de-

rék, téres , és jól örzött ki-

kötövel , gabona , és hús

kivétetéssel.

YLinsbérg , (ó és új) 2 falu Cseh

orsz.ban Eger ker.ben , ü-

veg és tukör köszörülö ma-

lommal.

Kinsser , falu Angl. Stafford

Grófs.ban , Stour fó mellett

posztó fabr.

Rimberg, hegyvár Sileziában,

közel Schweidnitzhez , az

Eben Bárókhoz tartozik.

Kinzig , folyó Badenben , a*

fekete erdöben ered , As-

pirsbach alatt 1 órányira

egytóból, Srhiltach, Wolf-

ach , és Gutach folyó kat

veszi fei , Kehl mellett a*

Rajnába omlik, és Kinzi-

gerthalnak ne vet ád. Ettöl

van neve a' Kinzigi kerii-

letnek is , fö helysége Оifen-

burg.

Kimweiler , falu a' volt Franc,

Ruhr osztw 540 lak.

/Г/о, 1. Meaco.

Ktocing , vs Yunnan tart.ban>

Chinai bir.ban Asiábam



iiiöge , vs Seeland Dán szige- Bányászok lakják , kik bat»

ten, a' keleti tengeren, egy és ó hitüek , vashámorok-

deák iskolával, kikötövel , kal.

és kereskedéssel. Szomszéd- Királyfalva , Német falu Vas

ságában vana' vár, és Wal- Várm. Lapines folyó mel-

loe nevü Kis-Asszony nevé- lett, Stajer ország határá-

16 intézet. v nál ; egy kath. tempi, jó

K.iölen , h Kölen. szántó íoldje , kendere, é*

Kio-feu , vs a' Chinai Charton lene. .

tart.ban, Confucius' szüle- Királyfalva, elegyes Tót falu

tese helye, kinek több em- Posón Várm. Csalló közben,

lék oszlopok tétettek. • Cseklésztôl i ifz ora. F. V.

Kiöping , Copinga , régi vs G. Pálfi János fam. Ennek

Westmanlandban Svéd Ki« igen pompás kastéllyával ,

rálys.ban , Westerás és A- kóbányával. Lakosi fold 'a

bonga közbtt nagy barom ezôlômivelésbôl élnek. Kö-

kereskedéssel. zel fekszik a' fekete vizhez.

Kiostiendgi , vs Bulgariában, Király-Helmevt , 1. Helmecz.

a' fekete tenger' fél szigetén, Kirberg, Kirchberg, ve a' Ñas-

melly egy 150 öl széles tar- sau-Usingeni Herczegs.be»

tomány által vagyon a' szá- 400 ház.

razzal öszvekapcsolva ; fa- Kirchbefg , Grófs. Bajor orsz.

lakkal és sánczokkal van 7 □ mfd. térségü 9430 lab.

kerítve , és ,50o kö 's fallal A' fôhelység

kerítetett ház. Kirchberg , mvs és lakvár, hol

Kiow , 1. Kiew,. Weihung Illbe folyik.

Kipereschty , (Uj Philippi) fa- Kirchberg, vs az Erzgebirgi

lu Moldvában, Pruth mel- ker.ben Saxoniában 31a h«

lett, Jassytól 3 mfd a' Né- 9050 1. gyapju és pamutfabr.

met posztósoknak tárhá- ÂïrcA£*r£,vgHohenlohe-Kirch-

zokkal , és 1 evang. tempi- bergi Herczs. Rezat ker.ben

Kipfendorf, falu a' Koburgi Baior orez. 4 i/й □ mfd a' tér-

Herczs.ben , közel Einberg- sége 5000 l.hegy és lakvárraí,

hez, kbszénbányával. holvágott réz , és kép gyüj-

Kippenheim , nagy helys. a' temény tartatik ; van ben-

Kinzigi ker.ben a' Badeni ne egy természeti , és mes-

Nagy Herczs. ben terség' kabinet , és Római

Kipping, falu Falster Dániai régiségek. Végre posztó, és

szigetén, egy hires ásvá- bör fabr.

nyos forrással. Kirchberg , vs Fr. Rajna és Mo-

KiproWtt , vs Bulgariában sel oszt. 170 ház. 770 lak.

Kibritza mellett , egy Gö- Kirchberg , mvs Austr. Ens a-

r'óg Érsek' lakhelye. latt lévÔ fertályban , Bie-

Kirdly , v. Kraszna , Dardez , lach mellett, egy várral 'e

mvs Erdélyben , kbzép Szol- pléb.val ; tartatik ítt tarto-

nokban , N. Károlytól 1 ó- mányi torvényszék is.

ra. F. IL G. Károfyi. Lak, Kirchberg am IVa^rum , mvs

Magy. Ném. és Oláh. kath. Austr. Ens alatt lévô fer

e's eggyesültt hitüek. Itt tályban , Manhartsberg a-

más birtokosok is vannai. latt, 1 ple'b.val.

Au

 



îett 93 ház. i vár , és pié- Itt van

bánia. Kirchheim , mvs egy várral és

Kirchberg am Wechsel , mvs 1320 lak.

Austr. Ens alatt lévô fer- Kirchheim, Kirchen unter Teck

tályban 147 h. vár és pléb. (48«? 39' É. Sz. 27e 3' 40" К.

Kirchberg am Raab , falu abó H.) vs Würtenbergben , U-

Styriában Gréczi ker.ben , räch ker.ben Lauter mel-

hol Pickelbaih a' Rábába lett , a' hajdani Teck vár-

folyik , pléb.val , országos hoz 1 óra , 500 ház. és 4040

, vásárokkal,hasonnevü vár- lak. kçto és vászon manuf.

ral és urodalommal, szom- és fejérítovel.

szédságában több nagy ta- Kirchheim Вo¡and , vs az elob-

vakra találni. bi alsó Palatinatusban , 300

Kirchborchen , kanton Pader- ház. 2000 lak. egy Protest,

börn ker.ben, a' voltVeszt- Luther. Consist. Ekklézsiá-

faliai Fulda oszt. 8 helys. val.

3620 lak. a* föhelys. Kirch- Kirehheim , vs Nassaui Herczs.

borchen. . ' ben a' Weilburgi Hercz.nek

Kirchbrak , falu Eschershau- lakja.

, sen kant.Westfaliában Len- Kirchhofen , falu Treisam ker.

ne mellett , Vogeler , és ben , a' Badeni Herczs ben

Tuchtberge között , 1 ne- 1940 lak. ólombányával.

mes udvarral , 44 h. 340 lak. Kirchlamitt , 1. Kirchenlamitz.

palozsnával kereskedik. Kirchschlag , mvs Austr. Ens

Kirchdorf, vs a' Hassiai Herczs. alatt lévô fetályban, Zeber

Ober-Hessen nevü tart. 178 folyó mellelt , hegy várral ,

ház. .1010 lak. Decansággal, pléb.val , 1 17

Kirchdorf, Kirchdrauf , 1. Sze- ház. Magyar ország szélei

pes Váralya. felé.

Kirchdorf, mvs Austr. Ens fe- Kirdorf, vs a' Hesseni Nagy

letti fertályban,kozel Krems Herczs. és felsö-Hesseni Her-

folyóhoz , 157 ház. pléb.val. czegs.ben 117 h. 990 lak. ,

Hires a' vas kereskedésrol. Kirensk , Kirenga , (,57° 47' E.

Kirchenlamitz, , Kirchlamitz , Sz. 125o 42' 4.5" K. H.) . ker.

mvs , vsi tbrvényszékkel Ba- vs Orosz Irkurtsk Helyt.

]or orsz. Bayreuth Herczs. hol Kirenga Lenába folyik,

ben, Lamitz mellett 1000 1. 100 ház. bundával kereske-

Kirchhayn , kant. a' volt West- dik.

faliában, Marburgi ker.ben, Kirgitek tartomdnya , északí

Werra oszt. Wora és Ohm Dschagat'eyban kozép Asiá-

mellett, 10 helys. 6580 lakt ban, az Orosz Ural és Irtisch.

a' fö helys. , folyók , Aral és a' Kaspium

Kirchhayn , vs , hol Wohra tenger , Chiva és Bucharia

Obraba folyik , kat. tempi. között. Hegyei : Alginsk,

és evang. Ekklésiával, 400 Mustag , Kuratan , és Ka-»

ház. 24000 lak. ratschar; folyó ji : Syr-Dar-

Kirchhayn, vs alsó Lusatziá- ja és Talas. Az éffhajlatja

ban Bober mellett, 334 h* elég meleg, és földje ter-

1670 lak. pQsztómühellyeL mékeny , több homokos da-

Kírchheim és Mikhausen , Fug- rabokkal és pusztákkal. A*

ger - Kirchheim GróP ura- Kirgizek, Vagy Kiregizkai-

dalma , 3 □ mfd a' térsége, яакок Nemesekböl , és pór-

*g2o lak* Bajor országban , jágból állaaak ; vagy U

pyelvek
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nyelvek szerént fejér, és fe- sokán szentkepírók,

kete csontosokból; ragado- Kirimbe , l. Querimba. , ,

mányból, és marha nevé- Kirin, a' két Tungusi Helyt^

lésból élnek ; és nagy , kö- ko'zül a' délkeletkozi, Amur

zép , és kis hordára osztat- fó mellett, melly Songari

рак. A' nagy hordához tar- Ula fóval eggyesül. Temér-

toznak a' Kirgizi puszták,' dek erdôséggel , hideg é»

a' Taschkenti ; és Tukersta- durva éghajlattal. A' fövsa

ni vidékek , a* Töröknek tu- Kirin- Ola- Choton , a' Chinai

lajdon hazájok ; az utolsó- Vice-Király' Iakja.

лак îo vsa vagyon. Hozzá Kiritontho , Kyresun , vs Na-

tartoznak 30000 táborozok toliában 25000 1. és jó ki-

egy Chán alatt , ki a' Chi- kötövel. L Cerasonte.

nai fôhatalom alatt áll. A' Kirkagat/i , 'forok h'elys. Na~

kis, és kôzép horda, mind toliában, Smyrnához közel,

eggyike mintegysoooo famil. paniuttal kereskedik.

állván , az Oroszok oltalma Kirkby Kendal, 1. Kendal,

alatt vannab , <a' kis horda Kirkby■-Londsdale , város Angl»

egy Chán, a' kôzép egy Sul- Westmoreland Grófságban,

tán alatt ; külömben sem Lon mellett posztó keres-

Orosz «torvény sem adó a- kedéssel.

latt nincsenek , söt Föjök Kirkby-Steven , mvs ugyanott

ajándék gyanánt ,kap az O- Eden fó mellett harisnya

rosz országló széktôl ele- - fabr.kal.

delre , és ruházatra valót. Kirkcaldy, vs Fise Grófs. déli

Hitetlenek , nyugtalanok , Skotiában kikotövel az e-

's ragadozók,a* Kirgizi pusz- rósség mellett, mellyben 30'

tákon vagy is 30000 □ mfd. hajó tartatik a* parti keres-

nagyságú , só , és fa nél- kedésre , 2000 birtokos lak,

líül szükölködö j 's ceakné- kal , kik nagy kereskedést

hol termékeny térségen U- üznek börrel , vászonnal ,

ral , és ïrtisch között ván- pamuttal London és Glas-

dorlanak , a' kôzép horda gow, felé gabonát is visz-

«szaki , és keleti, a kishor- nek ki. Keleti részén van

da pedig a' nyugoti , és dé- egy hajócsináló hely.

li részeken. Ragadozások Kirkeböe , helys. Tslandban ,'

miatt tették az Oroszok az Daniahoz tartozik. Ezelött

Iachimi , és Uiski határli- Püspöki lak, most prae-

iieákat, mellyeknek ágyúik postság,és Seelandhozszám-

által távoltartatnak. — A' láltatik. ,

Kirgizek egy durva, meg- Kirk-Ekklesie , vs és tart. Rum-"

•keményedett , hadakozó , Iliben , Adrianopoltól ц

nyilákkal , nyársokkal , és óra járás.' Több zsidó, mint

korbácsokkal ritkán kard- keresztény lak.kaj, saittal,

dal, és puskával fegyver- és vajjal kereskedik. ,

kezett nép. Jó szarvas mar- Kirkham , helys. Angl. Lanka0

ha nevelo gazdák , és derék Grófs. vitorla vászon fabri.

vadászok. A' szarvas marha Kirkintillok . kir. bánya helys^

. legnagyobb ffazdagsáffok. déli Skotiában Dumbarton

Ikirilow , (,59o 42'É. Sz. 56o 14' Grófs.ban, pamut fabr.

K. H.) íij kerület vs Orosz Kirkudbnghi . Grófság déli'

Nowgorod Helvt. 3 tó kö- Skotiában. Határi : északra1

íott 335 h. 2i6<;l. kikközül Air, és Dumfries Grófs. délrV

BllBV ьжх. ИТ, DAK.' 9'
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Soîvey Frith , êa az Irland. kosokkal.

tenger; nyugotr. Wighton, His Almds , falu Erdélyben ,

és Air 864 Ц mfd. 30000 lak. Hunyad Várm. nagy arany

északi rés/.e hegyes, és ke- bányával.

vése munkált ; a' tenger tits - 'Andaman , az Andamani

mellékén halmos ; a' levegö szigeteknek eggyike Ostin-

valamennyirekedvellen. A' dia mellett, 10 Francz. rnfd.

tavak' 's Folyók partjai, 's hossza.

ä' termékeny völgyek elég Kis-Ardran, v. Ofra , nagyke-

aabot, 's burgonyátterem- reskedö hely a' tenger mel-

nek. A' szarvasmarha, disz- lett Adrah orsz.ban a'Sklao-

nó, 's juhtartás legnagyobb partokon felsö Guineában,

figyelmet érdemel. A' Gal- Afrikában.

ioway , szarvas marha na- Kis-Asid , 1. Anadoli.

gyon hires , és a' kit ter- YLis-Bér , Battyányi Gróf j<5-

metü lovak tartósságok, e's szága , nagy 's kellemetee

ezépségek miatt nagyon

becsültetnek. A' fô vea,

Kirkudbright , ( ,54o S¿' E. Sz.

130 зу К. H. ) Dee torka

mellett , egy kikötövel ,

mellynek azonban nines

oily haszna, mint a'szom-

széd toroknak , és tenger«

öbölnek.

Kirkwal, (,58o 57' 15" E. Sz.

14o 53 K« H.) helys. Pomo

na szigetén, és Orkney szi-

get' fovsa З00 h. 2000 1. egy

©bol melleU. bátorságos ki-

köiövel; vászon , és pamut

fabr. északi szélén van egy

kastély a' kikotönek védel-

mére.

Kirliânba, falu Bukowinában,

Bistritza fó mellett egy e-

züstel tlegyes ólombányá-

val.

Kim, Kyrn, vs Francz. Rajna,

és Mosel oszt. Nahe mellett

1240 lak. 's bír-fabr.

Кrisanow , kerület város Orosz

Tambow Helyt. Worona fó

mellett 605 ház. 3230 lak.

Kirschatsch , ( 5,5o 10' E. Sz.

,56o 50' K.B-.J vs Orosz Wo-. ,

lodimir Helyt. Kirschasscha Ki/c/unen , falu keleti Prusszi

fó mellett. ában a' Neidenburgi ker.

Kirweiler , vs a' volt Francz. ben , nagy marha vásárok-

Dbn'nersberg oszt. 1075 1. kal.

Kis - Akkfini , Akkanez, isirié- Kiscfíínovo , kis vs Moldvában

retlen Neger tart, felsö Gui- Bendertöl 8 orányira nyu-

neának belsö arany partján got felé.

¡Afrikában , hadakozó la- Kis-C/¡iozza , v. Michèle, ezi-

kastéllyal Komárom Várm.

ben a' falu. rónán fekszik,

és mintegy harmad félsZáz

házból ¿11. Lak. 2/3 Magya-

rok, \fy Németek, foldmi-

velésbol élnek. Ezen jószág-

hoz más 3 helysegis tarto-

zik • Hanta, Tamasy, és A-

ka , Veszprém Várm. szélein.

Van ezen Uradalomban 8

halas tó. A' lak. Ióher , 'a

méh tartással foglalatos-

kodnak, e' felett foldmive-

léssel , és júh tenyésztéssel.

Az erdöji szépek , és eszten-

dónként 2500 olía vitetik

Komáromba, é« Györbe az

eladásra. Van tölgyes is a*

sertvések' számobra. Kis-

Béren van szattyán festö

is , és majolika fabr.

Yiis-Bubainen , v. Bubähnen ,

falu keleli Prussziában, In- »

sterburgi ker.ben , Dessaui

Herczeghez tartozik, Pregel

mellett, derék malmaivan-

nak , mellyektöl sok buza-

liszt, buza, és dará kása

Künigsbergbe , és más he-

lyekre hprdatik ki.
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get Velencze mellett, egy

Cassált Kam&ldulensi blast,

mellynek temploma neve-

zetes. A' protest. Velenczei

kereskedôîmek temetöjök

itt van.

Yíitchkouw, nemes vs újLengyel

orsz. a'Poseiii Hercz.248 ház.

Kisch/nisch , Kismisch , Quoí-

xona, népes sziget á' Persiai

tengeröblön, пега messze

Ormusz szigetétol, térsége

12 mfd és czitronjai, naran-

csai, sárga dinnyéji, ésszo-

lö gcrezdjei igen híresek.

Vidtkén draga gyöngyök is

találtatnak. A' szigetet a'

kereskedñ Arabok szorgal-

matosan Iátogatják.

Kis-Co/uri , Török sziget Ar-

chipelagusban.

Kit-Comrninges , egy része a*

hajdani Comminges Grófs.

nak felso Languedocban Fr.

orsz. csak 1 1 ekklesiákból

áll , rosz foldje van , de van

vasbányája , és hegy kri-

stalja; § ¡ ;jst felsö-Garonne

oszt. része.

Kiterpork , 1. Christburg.

Kit-Ditznód , falú Erdélyben ,

S/.ebeni székben , hegy-

várral ; fával kereske-

dik.

Kitekennen , 1. Berislawl.

K¿t-Kuntá% , 1. Kunság.

Kitla- , Kbljar, ( 43° 50' É.Sz.

69o io' K. tí,) kerület vs, és

eróségOroszííaukasia Helyt»

szép , de ал áradások után

hátramaradt mocsárok mi-

átt egészségtelen vs, Terek

mellett , 's en nek homokoe

torkától 5mfd. Sreszbftl áll:

az eroségbôl, katona Slo-

bodebftl , és a' v*ból , és ez

ismét 8 részekre psztatik a'

lak. külombségére nézve ,

t. i. Ormény , Grusin, Ko-

zák,Kalmuck,Tatár,Tscher-

kasz és 2 Nogai vsa. Ezekeñ

kivül tartozkodnak itt Hin-

4'trsok más K'ozakok ¿ és

KolmárokT aooo h, 12090 1^

A' vsnak van bor, és buzér

termése , selyem, éspamut

fabr. és Schamaehiávaí

Derbenttel, Tiflisszel , ésa*

Kaukasus szélein lakozók-

kal kereskedést üz. A' be-

viteí leginkább áll selyem-

böl, a' kivitel pedig kesz-

kenyökböl, festöszerekböl,

vászonbpl , és aprolékból.

A* hegyek' lakosi czin , ó-

lom, 's vas szerekért adnak

mézet , irhát , lovakat, és'

szép leányokat. A' kereâke-

dés egyébként sok pénzt ki-

ván, és néha terb.es.

YLtslöd , és Városlod , 2 falii

Veszprém Várm.bep Vesz-

prémhez 2 mfd F. U. a' Vesz-

prémi Piispokség. Vasbá-

nyával mellyiJen vasou ki->

yíil antimonium,heg\ i/.ötd,

koszén,'s gálíczko talál' atik,'

az elsö 1412 a* másik ¡315 l.*

Kisl.jjaw.ids , falu Orosz Kau-

kasia Helyt. ásvány forrá-

sokkal. ,ч (

Kitma , 1. Disma. (

Kit-Miria , priv. mvs Bihar

Várm.ben N. Váradi járban.

E' vslól 2 1/2 mfd. Er vize

mellet. Lak. Magy. több-

nyire ref. postával, és Bocs-

kai vár düledékivel. I(

Kit-Maria Cteíl , il. Czelí. .

Kit Martinique, l.,GrenadilIen/

Kit Manon , Eisenstadt, sza-

bad kir. vs Soprony Várm.

Ьеп , Sopronyhoz 2 Éécshez'

6 mfd. Belsöre és .kiilsöre

felos/.tatott , tul ijdonképp

való tanáí-scsal , (ulaidon.

pléb.val , ^Franeiscanusokés'

Mi.seri'ordianusok klastr.;

yaV; kis oskoláyal. Lakosi4

1,581 kath. 12 ak ith. .3 zhidó.'

A' vstól elváhts¿t4tv4 van!

itten Her cz. Eszt erhá'zi nak

négy szegletre epUlt, igen]

szep vára , syonyor'í ker-,

tyével , mostani ¡íj czimeree'

Herczegi szép istállójáváiy



es tobb külombféle jeles é-

pületivel. Neve/.etes itten ,

és egész Hazában méltán el-

hiresedett a' Kalvariais, a'

Sz. Ferencz' szerzetebéli A-

tyáknak gondoskodássok a-

Jatt kétSzentegy házokkal

diszesíttetve , mellyekhez

gyakor búcsú járások is ея-

riek. Említést érderaelnek

tovább a' Herczegi malura,

és vadasz kert a' mulato

kastéllyalegyütt. A'várla-

kobi 1225 kath. 5 akath. 508

zsidó. A' vsnak hátára elég

termékeny, bora többnyire

jó , egy malma hires.

Kis- Peez , Magy. falu Györ

Várm. egy evang. ekklesiá-

val, több birtokoe neme-

sekkel , és szölöhegyekkel.

728 la к.

Kis-Popo , 1. Popo.

Kis-Pramptam , falu egy meg-

erósített Angl. Factorsággal

Hingo tart. felsö Guineában

az aranypartokon.

Kissarna, (11o D. 3z.) tartom.

Spany. Angola Királys. alsó

Guineában , nyugotti Afri-

kában , kósóval mézzel , és

viasszal bövelkedik.

Kissamos, 4vs Cändia szigetén,

hasonnevü tart.ban , olaj-

jalj borral , selyemmel ,

mézzel, és viasszal bövel

kedik.

Kissavos , 1. Ossa.

Kissenbrück, \. Hedewigsbourg.

Kisser , Assurus, helys. Tunis

Kirs. ész. Afrikában, hoi a*

kedvelt regiségnek sok nyo-

maira akadni.

Kissetieji , I. Kistien.

Kissingen , kis város a' Wür-

tembergi Királyságban ,

Schweinfurthoz 3 mfd hol

«gészséges kút, ferdö , és jó

góforrás vagyon , egy új

Grádirház is állítatott, 200

h. 920 1. kik között 25 zsidó

familia.

Kisleg, mve a' Würtembergi

Kirs. Altdorfi ker.ben 43»

lak. Waldburg- Vv olí'eggHer-

czeghez tartozik.

Kissacz, Kissendorí, falu Sze-.

pes Várm. Locsétól 3 1/2 ora

egy a' 10 dárdás helységek

közül , savanyúvizzel , 139

kath. és 32 evang. lakkal.

F. U. több nemes fam.'

Kissoda, Oláh falu Temes Vár-

megyében Temesvá'rhoz 3/4

¿ra, egy nem egyesült görög

templ.mal , Oláh lak, sárga

dinnyét , török borsot ter-

mesztenek , melly itt felet-

te olcsó. F. U. a' K. Kamara.

Km Taóago, szig. West-lndi%

kelet koziben.

Kis Tapolcsán, mvj Bars Vrm.

ben, hegyekköztt, Aranyos

Maróthoz i mfd. F. U. G.

Keglevich ésmás Gróf fam.

A' 924 lak. tótok kath. Az-

uraságnak szép kastéllyá-

val , vadász kertyév.el, gaz-

daság épületível. A* vsnak

pompás tempi. ával ispitál-

lyal , és egy omló várral.

Kistia , Kissetia , ílistizia

tart. Kaukaziában, nagyon

hegyes , 's több folyók ál-

tal hasítatik , 's többnyire

hideg. A' tél Septembertöl

Juniusig tart. de a' nyári

holnapokban megterem a'

gabona, 's a' kerti gyümöl-

csek igen hamar érnek.La-

kosimarhanevelésbol élnek,

felette ragadozók , ez elött

keresztények voltak , most

tudatlan Muhamedánok.

Egy része a' tart.nak az Oro-

ezoké, a' másik a' Tscher-

kassok alá van vettetve ;

a' többiszabad választó Fe-

jedelmeké. A' fö tartomá-

nya Tschetschen Herczs.

Kis-й) Sztílids, nagy magy. fa

lu kis-Kunságban Szolnok-

hoz 6 Debrerzenhez 8 mfd.

egy ref. ekklesiával. Ittsok

vad fogatik , és a' hal ke-

reskedök által eladatik. Itt
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jeles à' tôltés , és a* kiszá- vész kertteï. A* Csász. Vi-

rított rét. vari Dámáknakittvauí'og-

Üj-hely, mvs Trentsén házak.

Várm.hasonnevüfó mellett, Kixu , vs Pe-Tcheli tart.barç

borral kér«skedik. 19.38 Ь Chinai bir.b. a' nagy falak-

számlál. _ tól nem messze.

ULiszkowo , nemes vs a' Posen Kite , Török zacskó , 15000 a-

Herczs. 290 lak. • rannyal , mellyel a' Sultán

Kita/, Chinának Orosz nevé. kedvenczeit szokta ajándé-

KttaisAa Sloóoda , 1. Maima- Ttozni.

tschin. KitU Irtnak , fó az Asiai Tö-

Kí'í* > Sved , es Angl, hajó, röksegben, melly a' fekete

Bombárdahajó. tengerbe szakad.

Kíffí»; 1. Kopcsény. Kl'adno , kö fallal kerített v»

ULittcUheim , falu alsó-Alzatzi- Cseh orsz.ban, a' Rakonitzi

ában 760 lak. kénkoves for- ker.ben egy hegyen várral,

rással. • és négy kapuval, 1 kath.

Ulitchtohl,f&lu a'WeimáriEise- tempi, várhápoln. fáczán

nach Hercz. gipz-bcwiyával. kerttel , 94 h.

Kitterjr , helys. ész. Ameriká- Kludrau , vs Cseh orsz. a'Pil-

ban , Massackusetts szabad seni ker.ben Ullawa mel-

Statusban, York Grófs. Pas- lett 178 h. 1000 1. ; ,

cataqua mellett, .3250 lak. Klagenfurt , (46o 12' E. Sz. 31»

hajó csináló hellyel, 's ki- 41' 2" K. H.) Kárinthiáuak

kötövel. • fö vsa , hasonnevü ker.ben

YLittbühel , Lamberg Grófivsa Glau fó mellett, igen kies

Bajor orsz.ban a' Salzachi vidéken, 645 ház mellyek

ker.ben, Nagy -Aachen fó egy szép rendu egészet tesz-

mellett, réz , és ezüst bá- nek , 10000 lak. Vagyon itt

nyával, len , mivelés fa és Cs. Kir. Lyceum, kónyvtár,

marha neveléssel. egy kath. Gymnasium, Nor-

Kitiingen , vs a' Vürzburgi N. malis fö-iskola , mezeigaz-

Herczs.ben , Main mellett dálkodó társaság , árvahaz

774 h. 3580 1. i 746-ban ke- a' katona gyermekek' ré-

reskedö vsnak neveztetett szekre ; külömbfele mühe-

3d; van neki szölöhegye, lyek, és fabrikák. A* belsö

barton presse , harizsnya , Austr. appellationalis tbr-

balap , böv , eczet, és könyv vénynek széke, nem küiöm-

nyomtató mühelye , fekete ben a' kerület bányai, és

rézmetzôje , portékákat kül-r a* Gurki Herczeg Püspöki

döz , 's hajókon kereskedik. tôrvény széke , 3 könyv-

Kiunstyk , vs kéleti Indiában áros bolt 2 konyvnyomtató.

a' Birmani orsz.ban, pamut és egy ujság író. 1809-ben a'

materia kereskedéssel. Francziáktól sokat szenve-

Kiusjo , 1. Ximo. dett , a' vsfalai felvettettek, ,

Kiutahya , Kiutahja , Cutaye, 's a' külsö vsnak egy resze

Cotyacum ; vs Pursak mel- lerontatott.

lett, tulajdon Natoliában , Klagenfurti kerület, Karinthi-

Asiában ; egész tart, fö vsa, ában, 92 1/2 П mfd a'nagy-

egy Basának lakhelye , ki saga , az uralkodó nyelvek:

Beglerbeg nevet visel. Nemet , az északi részeken,

Kiwana , Kuwana , keresk vs ésvandalus a' déli rcs/.eken.

Nipón Japani szigeten, für Az uralkodó religio а' ka-
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tholïba; van egy ezüst bá- Bajor orsz. Pilseni, es Pra-

hyája, réz-kéneso , es vas

bányával , i ólom öntö, 15

olvasztó kemenczével , ¿6

aczél , és fekete bádog há-

morral , egy fegyver fabr.

2 márvány faragó mühel-

lyel , 2 koszén , 1 torfa, és

i sóaknával , 2 ásványosés

6 savanyú íorrással. 1. Ka-

rinthia.

Klamm, vidék alsó-Styriában,

' a' Gréczi kerül.ben Sturm

hegy megett, hegyek között

egy sziltlás . barlanggal ,

mellyben cseppkö , és s/.ép-

verés Bolus fold találtatik.

Уаа ezen a' vidéken egy

magas torony is, és egy ré-

fi hasonnevü várnak alap-

övei ; az omladékok kö

zött talá"lni Római emlék

köveket is.

Klamm, vidék felso Styriában

' a' Judenburgí ker.ben, Stre-

cháu paíák mellett ,, egy

hagy *vashámorráJ, melly

chini ker.ek között , dél-

nyugotközi része felett« he-

gyes , és sok apró folyök

mossák p.o. Radbu/.a- Roth-

Angel (Bradlanka) és Mies,

melly utóbb Beraun nevet

nyer. fája temérdek , 1090OQ

lak. kik vászon , csipke ,

gyapyú papiros , üveg ké-

szítes foglaJatoskodnak. A*

ker.ben találtatik ,5 város

С Schaller után ia ) 19 na-

gyobbhelség ("Schall. uLán

13) és 387 falu. Az uralko-

dó nyelv a'néroet. A' fb vea

Klattau, kir. kerület vs (49o

23' 42" É. Sz. 31° i' К. H.)

460 h. posztó , és harisnya

fabr. szomszédságában van

kigyóko, és márvány feités,

Klatowka ásványos forrás-

sal , 24 oles tornyú vsház-

zal' mellyben az ómharang

90 má/sás, egy Dekán temp.

Lak. német, 's cseh nyel-

ven beszélnek.

iiek 10 tü'z helye vagyon ; Klaussnitt, falu Saxoniában

az Admonti Benedict. Szer

zethez tartozik,

Klan, Clano, mvs , és vár Q-

' berpoigban ,' Karnioliának

belsö részében.

Klanyecz , mvs Horvát orsz.

^'Varasd Várm. Boszilyevó-

hoz 2 óra, a' Szeverini urad-

hoz tartozik , harminczad

az Erzgebirgi ker.ben, czin,

és rézbányával.

Klecsin, Klicsin, Klacsán, fe-

lette helyes falu Turécz

Várm. Révai fámiliához tar

tozik , a' Vág mellett , tobb

örlö malmokkal, éslens/.ñ-

véssel. 436 lak. a' Szucsáni

pléb.hoz tartozik.

dal, tulajdon pléb.val 's Klectewo , nemes vs a' Poseni

Franciscanus klasirommal. Hercz. 112 h. 1200 1. posztó,

lapny , falu Cseh orsz.ban, és selyem fabr.

a' Leutmeritzi ker.ben, loo" Kleeberg, helys. a* Nassau Usin.

ház. egy hegyvárral, melly geni Herczs.ben.

egy Bazalthegyen fekszik Kleeburg , mvs és vár a' haj

, szép kôfejtésekkel.

Klara, Nagy Elbe, halas fó

Vármelandban , Sved orsz.

ban.

Klnrisholm , Clarsholm , vár

Jütlandiában Aarhunstól з

mfd. ; "

Klatau , 1. Glassaúv

Klausenburg , 1. Kolosvár,

dani Zweybrücbi, a' mos-

taniFrancz. al. Raina oszt.

Weissenburghoz közel fa-

rhiliaház, mellyböl a' Svéd

Királyok , Károly Gustav,

XI , és XII Károly szár-

maztak.

Kleeko , vs a' Posen Herçzs.

640 lak.

Klattaui kerület , Cseh orsz.ban Klegna, vs Moreában
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lileinenberg , (51o 3,5' 26" É. Sz. Klein- Mohrau , fàlu Austr. Si

só0 36' 44" К. H.) vs Lieh- leziában, Troppaui ker.ben

tenau kant. Paderborni ker. 150 h. 950 1. vasbányával,

ten , Fulda oszt. a' volt és savanyúvizzel.

Westfalia kir. 174 h. 700 I. Klein- Schlotten, 1. Goldenmark,

mellette van egy szép ká- Klein Schmalkalden , nagy falu

polna a' boldogs. S?.üznek Brotterode kant. Eschwege

képével; találni itt, ésWil- kerül. Werra oszt. Westfa-

lebadessen között az erdö- liában , Inselsberge alatt,

ben azon Szasz várnaknyo- 250 ház. es egy vashámor-

maira , mellyet Nagy Ká- ral ; vasszerekkel .kereske-

roly rontott le. dik.Mellette találni minden-

Klein Freeden , falu Leine mel- kor tüz kiálló tükörgipszet T

lett Lamspringe kant. Gos- vannak kñszén bányák is.

lar кег.ben Ocker oszt. a' Klein - Schwarzlosen , 1. Grosz-

volt Westfaliában, 50 h. 440 Schwarzlosen.

I. 's papiros malommal. Itt Klein Schwalboc.h , falu Nassau

fekszik a' kir.Haus Freedeni Herczs.ben Solms BraunfeU

major egy zold üveghutá- Herczeghez tartozik, ásvá-

val, íelette a' hajdani erñs nyos forrással.

Freeden nevü hegy várom- Klein^Songeróerg , Sangerberg,

ladékban fekszik. 8 házból alió falú Cseh orsz.

Klein Gartach) vs Würtember- Pilsni ker.ben , Rovia patak -

gi Kirs.ban Heilbronni ker. mellett, jó savanyúvizzel.—

ben, 720 lak. Klein-Sterz , falu Bavariában,

Klein Glockner, a' Noricumi Naabi ker.ben, vaskó bá-

Alpesek között a' legmaga- nyával.

sabb hegy 11972 lábnyi ma- Klein- Si rehlitt , nyilt vsorska,

gasságú. egy kath. pleb. tempi. Neu-

Klein-Heubach , 1. Haidbach, stadti ker. Oppeln Herczs«

K/ein-Janovitz, Nostitz Grófnak Silesiában , Dietrichstein-

Vára a1 Liegnitzi Herczs. Proskau Grófhoz tartozik.

hen, hol 1669-ben peesét-. Klein- Vmlowitt, falu Cseh orsz.

fold találtatott , melly a' Budweisi ker.ben, 32 h. egy

Striegihez jóságára hasonló. várral, egy kat. pleb. tempi.

Klein-Knignitz , falu Sileziá- 's egy ásvány forrással.

ban, a' Nimptschi ker.ben, Klein IVeil , falu Bavariában,

márvány fejtéssel. Iser ker.ben , Loisach mel-

Klein-Kuchel , falu Cseh orsz. lett , köszörü kovágóval.

ban, Berauni ker.ben, egy Jílein-Welka , falu febö Luzá-

kat. tempi. 10 ház. 's egész-* tziában , Bauzeni ker.ben ,

séges kúttal. , 60 h. 300 1. a' Herrnhuttia-

Klein- Lemberg , 1. Neustadt. nusok' megtelepedések' he»

Klein- Liegnitt , vár és vadász- lye ; külombféle fabr.

ház Ritschen , és Lebuskö- Klenomair , kis vs a' Hebridi

zött a' Briegi Herczs. Sile- Mull szigeten,Skótia mellet.

ziában. Klenotz, Klenowetz, Klenow*

Klein-Lukavitz, falu Cseh orsz. ce, nagy t<5t falu Hont Vrm.

Chrudimi ker.ben , hol eok sok posztó csinálok lakják,

választó víz, kozépsó, hegy- kik durva pos/.tót készíte-

zöld , angliai - veres 's úgy nek paras/.t ültö/.etnek. E'

nevezett Auerspergi zöld ké- mellett nagy itt a* marha

szitetik. taxtáe. is, ьм a' mákvetés.
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$lagy erdoségei vagynak , a fó mellett, 600 1. kik között

vashámorja , 1 kalló , 1 ev. 253 polgár, 6 zsidó. 1

tempi. A' Kubiny familia- Kiimpa , Klimpach , Klingen-

hoz tartozik, A' magas Vie- bach.Soprony vsnak Horvát

Jper hegyen fekszik , Rima- helysége, Soprony Várm.

vica fó mossa , mellynek 558 kath. és 8 evang. lak.

pisztrángjai jóizüek. Lak. egy kath. tempi, 's szölo

evang. kiknek it ekklesiá- heggyel.

jok vagyon, és mintegy 40 Klin, tót falu Arva Várm. al.

hath, kik a' Nyusztyai pleb. magy. orsz. 87« kath. 13 e-

tartoznak, elföl 1 óra. vang. és 2 zsidó lak. kik

KUnovitt i mvs Morvában, Ol- ezarvas marha tartásból, és

mutzi ker.ben ,~i pléb. 80 h. fa kereskedéssel foglalatos-

129 familiával, 590 1. kodnak.

KUntnitx. , falu Morvában , Klin, (56o 2o'E. Sz. .54o 41 i/*'

" Brünni ker.ben, egy magas K. H.) város Orosz Moskau

hegynek keletl oldala mel- Helyt. Sostra vize mellett,

lett , nagyon kies vidéken, 174 h. 1090 1. fadgyú olvasz-

1 kath. tempi. 88 h. 400 1. tóval , 's kereskedéssel.

hozéps/erü szántófóldjei , jó Klingenau , csekély , ezelótt

ezolóhegyé. Kertjeiben édes Constantziai Püspöki vsocs-

}óizü gesztenye a' szölöhe- ka, Aargaukant. Helveczi-

gyen pedig temérdek gyü- ában Aarnak jobb partján,

moles terera, ée jó pénzen közel ennek Rajnába folyá-

adalik el. sához , melly mellet az ide

Kles , Cíes , mvs egy várraj tartozó Koblenz helys. fek-

" Nonsbergben, a' Tergyeszi szik.

Püspöknek hajdani uradal- Klingebach, 1. Klin.

mában, Tyrolisban. Klingenbad , Orvosi ferdó Ba-

Jíie-tsheim , kir. yadászvár Au- variában , Lech ker.ben,

' striai Salzburg mellett, Fá- Mindel mellett.

czán kerttel , közel a' fövs- Klingenberg , mvs és kastély

hoz, gyönyörü kertekkel , Würczburgi N. Herczs.ben

és mesterséges vizekkel. Bajor orsz.ban, jó bor ter-

Klettgau, Schwarzenberg Her- mesztéssel.

czegi mezei Grófs. a' Bade- Klingenfels , szépvár, ésurad.

ni nagy Herczs.ben, 5 \f% álsó-Carnioliában.

O mfd nagyságú 11800 lak. Klingenthal, falu Szász orsz.

Rajna, és Wutach mellett, ' Voigtlandban 132 h. 1040 1.

hegyes , és borral, gaboná- kik tobbnyirehegymívesek;

Vai , hüvelyes veteményel 's itt készítetnek muzsikaszé-

ezarva» marhávál bôvelke- tek , harisnyák, csípkék ;

dik. A' fó helys. Thengen. czinbányával.

Klezk , nemes vs Orosz Minsk Klingenthal, Wasgau* völgye

Helyt. ' Francz. alsó Rajna oszt.

Klezko , vs a' Burkusi Posen mellyen keresztül folyik

N. Herczs. 112 fah. 65e 1. Ehe, csengö fabr.

Klimontow , nemes vs uj Len- Klinowo , mvs egy dombon

gyel kirs. a* vólt Radom Bosniában éléstárházzal a*

! oszt. 142 ház. f török had számára.

JKlimowitsch , (53o 40 É. Sz. Klissura , kozépszerü vs Lora

59° 35' K. H.) kerulet vs O- fó mellett a' Widdini ker.

roez Mohilew Helyt. Ostra ben, Bulgariában, meliybe»
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«gykor számos Albaniai könyböl álló konyvtám ^

bath. Kolmárok laktak, de Limperti k5, és alkotvány

• 1700-ben kikergettettek. gyüjtemény , 1 természebes

YLlischdarf', falu Sileziában , a' kabinet.

.Löwenberg - Bunzlaui ker. Kluster Burchárdi,\. Burcharcli.

ben 310 lak. es vashámor- Kloster-Escherde , Bened. Apá-

ral , Solm-Baruth Grófhoz cza klast. Gronaui kant.

tartozik. Hildesheimi ker. Ocker oszt.

Klobouk , Klobauk, mvsMor-<- volt Westfaliában, egy gaz-

vában Brünni ker.ben , 320 daságbeli udvarral , 152 la-

há/.. 1490 lak. 1 kath. tempi, kosokkal.

1 ref. Ekkl. nagy számú Zsi- Klösterle , (.50° 23' 13" E. Sz.

dóság is lak ja ; szántófold- 300 50' 31" K. H.) kis jól

lei , és szölöhegye. épült vs Cseh orsz.ban , Sa-

Klobouk , Klobauk , kis vs atzi ker.ben, Eger mellett,

Morvában , Hradi ker.ben, 160 h. 1 várral , 1 igen szépv

1 pléb. З54 h. 2345 lak. pléb. tempi. 1 ispitállyal >

tLlebu.cz.ko , nemes vs új Len- aczél fabr. pamut fonóval,

gyel Kirs, a' volt Kalisch és^ csipkekötovel. A' körül-

oszt. 1140 lak. fekvö vidéken sok ritka fü-

Qlodaiva , vs új Lengyel Kirs. vek, és szép kövek találtat-

Varsó oszt. 176 h. 2190 lak. nak, u. m. festett krystal-

. szütsökkel, pálinka égetok- lok , jaspisok , 's más ef.

kel , posztó kereskedokkel. Klostergrad , 1. Hrob.

Koldniti, falu felsö Silesiában Kloster-Neuburg , ország feje-

Tosti ker.ben , Odera mel- delmi vs Austr. Enns alat—

lett folyik a' Klodnitzi 5 ti fertályban Duna mellett

mfd hosszu mesterséges fó , 466 h. 3500 van itt egy gaz--

a' kószénbányától Oderáig. dag, nem egészen elíiészült

Klonekilty , mvs kikötövel , Augustinianus klastr. hol a '

Cork Grófs.ban Münster föherczegi korona tartatik «

tart.ban , Hiberniában. Békes idöben a' Kùr.

Jílbnthali-tó, Glarus kant. Hei- Pontonieroknak itt van

vecziában , igen kelleme- szállóhelyek. A' klastrom ,3.'

tes halas tó 1 ora hossza, . sok hozzá tartozú boros he -

1J2 széle, a' virító Klön vi- lyekre nézve folyó csapnajk

déken , hol Gessner Sala- neveztetik.

monnak , ama' nevezetes Kloster Nienburg, 1. Nienburg,

pásztori költönek állított Kloster-Russleben , vitéz rem i i

emlékjel látszatik. A' tóba. jószág , és jó iskola Saxo-

több patakok ömleneki niában , Thüringi ker.ben*

Kloosmarkt , 1. Kolos. Eckartsbergai Urad.ban.

Klopotya, kamarális jószág, Kloster-Stepeniti , 1. Marieii-

's falu Temes Várm. egy fliess.

pleb. 's jótermo szölöheg- Kloster-Zeven , Zeven, hely s.

gyel. Brema Herczs.ben, Aue me 1-

JKloppenburg , kis vs az Olden- lett.

burgi Herczs. Soste mellett. Klötze , Clötze, 1. Ristedt.

Kloster-Berge, klastrom a' Bur- Kluezkowice , nemes vs új Lei 1-

kus Magdeburgi ker. közel gyel Kirs, a' volt Kublj n

Magdeburg feie 1 tempi. oszt. 30 h.

140 emberrel , 1 nevelö in- К/икno , Klukenau, Kluknavi it

iezettel ; szép fekvése^ 10000 Urad. és falu Szepes Várm »



Lftcséhez 7 óra. Hernad mel-

lett , Csáki Imre Çrôfhoz

tartozik 830 kat. lak , egy

ítath pléb. és tempi. Ura-

<lalmi kastéllyal, majorral,

vasbányával , es olvssztó

kemenczével.

filundert , Nier-Baart, vs és

erôsség egy Belgyiom orsz,

Rovaart mellett, melly Blö-

mendaeli sánczokat fedi

650 1. a' mellette fekvö Pol

der 720 1, számlál.

Uluter , nevezetes barlang a*

Bergi nagyHerczs.Schwelm-

hez i/i mfd kutakkal , ta-

vakkal föld alatti patak-

kal , cseppkövekkel , és

kové változtatással.

4&lutJchew , tüzokádó Kam

tschatka félszigeten 1810-

ben Aprilisben szornyen

zúgott , és több mfdnyire

a' havat annyira . befedte

hamúval, hogy a' szomszéd-

lakosok mar nem szánkáz-

hattak kutyáikkal ; Itt 's

ott egy réfnyi magasságra

feküdtt a' hamu.

Klwow, vs új Lengyel Kirs.

a' volt Radom oszt. Rilica-

hoz közel. 91 h.

Knäginin , Kujäginin 45'

E. S.Z.. 62° 50' K. IJ.)úiker.

vs Orosz iiischnei- Nowgo

rod Helyt. Knjägininka és

Imsa mellett, 2,59 faház.

506 férfi 1. kik közönsege-

sen csak a' házigazdálko-

dásban fáradoznak , timár-

«áffgal.

^¡napdaje, Argyle Grófság 3

' Uradalmának eggyike ко

кер Scoiiábah , sok öblök-

kel, és tavakkaj , egy régi

várraJ , 's igen kies vidék-

Jtel. Loehewen túl vannak

izántófoldek , külb'mben a'

marhatartás , 's halaszat a'

íakosok' élelme.

Knapendorf, falu a' Mersebur-

fi megyében , Saxoniában,

*ale mellett 22 h.homok-

ko , és kékszén bányával.

Knäred, falu Hollandban, Sved

orsz.ban , itt köttetett 1613-

ban a' Svedek , és Danok

között béke. Tartatik or-

szágos vásár. •

línarresborough , helys. Angl.

YorkGrófs West-Ridingben.

Nid mellett termékeny vi-

déken 4000 1. Sok édesfája;

és sárga csapófüld güd-

rei.

Kneba , falu Cseh orsz. az E-

geri ker.ben savanyú vízzel.

Kniebiss , derék általjárás , és

sáncz a' fekete erdöben a'

Calvi ker. a' Würtembergi

Királyságban , a' Badeni

szélek mellett.

Knjäginin f 1. Knäginin.

Kniestedt , falu Saizgitti kant.

Goslar ker. Ocker oszt. a'

volt Westfaliában hegyen,

a' Kniestädti szabad Urak-

nak nemes udvarokkal , 64

h. 490 1. találni itt tükör-

gipszet.

Knihenice , vagy Knihynicze,

Urad. és mvs keleti Galli-

cziában i Brzezani ker.ben,

Swirz patak mellett , egy

Gör: g eggyesült pléb. és pos-

tanázzaL

Knight , (Vitéz) az alsó neme-

aégnek nevé Angliában. A*

Knight-Banneretok a' vité-

zi rendet a' Királytól kap-

ják egy zászlónak általnyúj-

tásával. A* Kinght-Batche-

lour-Character ellenben sze-

mélyes , és csak tudósok,

kereskedök , és a' mestermí-

vesek része*ek benne.

Knigthon, helys.- Angli Rad

nor Grófs. a' yalesi Her-

czs.ben Temd mellett , кет

reskedik.

Knin , Tinen , hegyes Grófs.

Dalmátziában , Zara Grófs.

mellett, 30 mfd hossza, 32

széle , 16000 1.

Knin, a* fenemlétett Gi»ófs.

erös vsa^Kerk«, ésButmi*-
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chiza mellett, fokáptalan- is nyomaira talální.

nal. Knox , Grófs. ész. Amerikában

Knin , Neu-Knin, Cseh vs Be- Tenessee szabad statusban,

rauni ker.ben Korzoba mel- 11370 1. kik között2305 sklá-

lett 140 h. beesett arany- vok. A' fö vs

bányával. Knoxville , Iiolston fó mellett, ,

Kniphausen, szabad GrófiBen- mintegy 200 faház egyne-

tinki Uradalom a' hajdani hány tiraár lakia ; van 15—

O ;c;frieslandnak határai 20 magazinumja, mellyek-

mellett , <egy tôkélletes fö- ben a' kalmárok port.éká-

hatalom alatt volt, es Bur- jokat lerakják. Van újság-

gundi birtok most israét irója is.

régi Ura alá jutott a' Bur- Knutsford , falu Angl. Che

kusi fö hatalom alatt, de Grófs.ban , len , és czérna

1808-ban a' Hollandiai új fabr. és pamutfonóval.

Kirs hoz jutott. l \fl □ mfd A'/jya*a,Knajazsa, Knyazsa.tót

nagyságú, és derék szántó falu ArvaVárm.i kat.templ.

földjei , szarvasmarha , és 461 kath^ 22 evang. 7. zsi-

ló nevelése vagyon. EzUra- dó lak. Arva fó raellett fek-

dalomban van., , szik , iuhtartással.

Kniphansen , (,53o 33' Ъ°" É. Knyszin , vs Oros/. Bialistok

Sz.) magános vára's lakhe- Helyt. 318 h. 1700 1.

lye a' Grófnak. Kobatsch , erôsség Slavoniá-

Knipo , vagy Batgao, vs Ne- nak katona szélein, holOr-

pal Asiai tart.bañ. lava a' Sávában folyik.

Knisteneaux , 1. Killistinos. , Kobbe , (14o H' É. Sz. 28o 8'

Knittelfeld , ("470 13' 10" E. K. H.) a' legnevezetesbb r

Sz. 32O 28' 40'' K. H.) Or- és legnagyobb vs Darfur-

szágfejedelmi vs felsö Sty- ban, kôzép Afrikában , tér-

riaban, Judenburgi ker.ben, sége felette nagy , rainden

közel a' Murához, 110 h. ház elött egy darab mezo-1

egy Decansággal, postaház- ség van , és mindehol fák-

zal , г vashámorral , és é- kal van rakva ; mintegy

píiletfa kereskedésseí. 6000 1. többnyire idegen ke-

Knittlingen , (49o 30' É. Sz. 26o reskedñk , 2 neve/.etes héti

su' 30" К. H.) mvs. a' Wür- vásárral > és 2 mecsettel.

tembergi Kirs.ban , Lud- Kobeludes , ferdö Helv. S.Gal-

wigeburgi ker.ben , 1920 1. len kantonban , Altstetten

Knock , kis vs , és kikötö Skiz megett.

s/.igeten Scotia meílett. Koberling , Goberling , nagy

Knocke, Knoque, vs, és erös- német falu Vas Várm. Ko-

ség eggy. Beígyiom Flan- szegi járásban 52 kath. 437

dria tart. hol Yperle , és I- potest lak. jó savanyüvize,

ser öszvefolynak 1 mfd Dix- és fürész malma , Battyáni

muidentöl. Grófhoz tartozik. Szaloqak

Knockfergus , 1. Carrickfergus. filiája , «lellytöl g/4 ora

Knonau , falu Zürich kant. fekszik.

Helvecziában , 400 1. gyü- Koói , vagy Schamo , puszta

molcssel. ( kis Buchariaban 400 német

Knossus , helys. Candía Tö- mfd hossza , looszéle, egy

rök szigéten , egy Görög hegy által keleti , és nyu-

Püspíiki lakhellyel. A' haj- gotti részre osztatik. Oui-

dani has onnevü vsnak most to völgyen kívül^ez a' Ieg~i
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' чфаруоЬЬ rónasag an egész bergí Királys. Heixbronnî

íolden; hideg levegÖjejföld- ker.ben, hol Rocher vize A*

J"e felváltva homokos , és Neckarban folyik.Heilbron-

;övecses. A* magas beleti tól i mfd 86o 1. kik között

Asianak legpusztább része; .78 zsidó.

es csak itt's ott akadni for- Kocher, fó a' Német szövetseg-

rásokra, gyepesre , savas- ben, 2 forrása vagyon ;a' ve-

tavakra ; fára pedig sehol res Koscher felsö Kochern

•em. 3 karavanna út roe- mellett származik a'Würtem-

megyen rajta , a China fe- bergi földen,Heidenheimhoz

lé , 1 Tibetnek. közel ; a' fekete pedig Ko-

Koblin , Kobylin , vs Posen cÀersberg mellett az Oet-

Herczs.ben, Orla fó mellett tingi határban ; mind a'

«69 h. 1824 L posztó , vá- két forrás eggyesül alsó

ezon, és bor fabr. és leu- Kochern mellett. Ezen fó

tnagolaj préssel. Prussziá- a' Limpurgi Hohenlohi föl-

hoz tartozik. deken folyik keresztül, és

Kôbô/Aut , nagy magy. falu a' Würtembergi Kirs.ban

Esztergom Várm. Párkáni Heilbronn, és Wimpfen kö»

íár.ban a* Duna ága mel- zött a' Neckárba szakad.

lett Somlyó hejyehez ко- Косheim , 1. Cochem,

eel, Pálfi Grófhoz tartozik, Köchin , 1. Cochin.

710 kath. 4 réf. és 5 zsidó Kochinchina , 1. Cochinchina.

lak. 1 kath. tempi. Az Ura- Köchstedt , vs Westfaliában

ságnak van itt egy halas- Goldbeck mellett a 12 h. 1250

tava , mellynek térsége 3 lak.

ora Kemendhez 1 óra. Kock , vs új Lengyel Kirs. a'

Köben , Cobena, vsSilesiaban volt Siedlre oszt. Wieprz

Guhrani ker.ben , Odera mellett 272 h.

mellett 118 h. 810 1. posztó- Rockel, 1. Küküllß.

fabr. Кос elburg , 1. Kükülló-vár.

Kobryn , 1. Kabrino. Kqckenhausen , erös vs qtosz

Hobi/yn, 1. Koblin. Liefland Helyt. Düna fó

Kobj/o Gora, vs új Lengyel mellett, erös várral.

Kirs. Kalisch oszt. Kocythus, fó Albaniában , a*

"Kochanoc* , tôt falu Trents- Pindus hegyenered, sokáig

phin Várm. Ambré Uraság- a' föld alatt folyik , csak

nak kastéllyával , 's egy Acherusia tóhoz közel Pera-

szép kertjével. Számlál 44 mahoz jö szemelö; és a' Jo-

kath. 252 potest, és 6 zsidó niai tengerbe szakad.

lak. 1 Sath. és evang. temp. Kocxemiersz , nemes vsBurku-

szép erdóeággel, és szölo- «i Posen Herczs. 690 1.

heggyel. fioden , vs új Lengyel Kirs.

%ocht,hee, halastó Bavariában, Lublin oszt. Bug mellett.

Isar ker.ben , 1 óra hossza¿ Kodiak , 1. Kadiák.

3/4»zéle, 540 lab mélysége, Köding , (felsö, és alsó) Sty-

Loisachfolya keresztül ; ne- riaban Cillei ker.ben egy

Vezetes a* szélve'sztôl, melly hasonnevü nagy patak mel-

mozgásából mondatikezár- lett, melly Bacher hegyen

mazni ; ezért a' talpiiajó- egy tóból ered , délnek fo-

zásnak elómozdítására egy lyik , és Cillei mellett a*

mesterséges fó hüzatott. Szávába szakad.

Echendorf, inve a-' Wurtem* Rotti t aagy ve Borneo szige-
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tén, Asíában a' Baseir ne- Kohustein , magas hegy Wes*-r

vü öbölnel hol eeztendön- faliában Nordfaiausen , ¿#

ként 800 hajók is a' szom- Ellrich között, melly alatfr

széd szigetekböl kikötnek. rézhámor, papiros és pus-

Hoetiti , falu Cseh orsz. Saa- kapormalom vagyon.

tzi ker. egy kath. tempi. Kohren, vska Saxoniában, a*

46 h. és savanyú vízzel. Leipzigi ker.ben , W iera

Kudi-Scherif, 1. Jerusalem. mellett , Altenhurg , é»

Ko/W, Covolo, ClauetrumCu- Wechselburg között ni h-

buli , hegyerôsség, és járás 440 1. A' Kohreni fazék ne-

Brenta mellett a' Bajor Inn vezetes , e' mellett vannak

fertályban. materia fabricansok is.

Köflach , mv» alsó Styriában, Kojabey , 1. Odessa.

a' Gréczi ker.ben, Graden- Kotbaloк , Saraojedi vándorl¿

bach mellett , egy derék nemzet, Jenisei, és Aba-

pléb. templommal. kan körül Orosz Tobolk

Köge, Kiöge, Dan vska a' See- Helyte.ban, Görög vallású.

landiszigeten , a' keleti ten- i7ñ4-ben 4oí adófizeto lé^

ger mellett , kis kikötövei. lek számláltatott.

Ezen venak tengeröble Kö- Kojetein , Kogetin, vs Morvá-

gerbuchtnak neveztetik. ban Preraui ker.ben , Bla-

Kogel, egy 9100 lábnyi ma- ta mellett, egy pléb. 406

gas hegy Bajor orsz. h. 124 keresztény 85 zsidó

Kogetein , 1. Kojetein. famil. ,534 kereszt. 375 zsi-

.Kûhalom , Reps , sz. Kir. vs do lak ; jól kiterjedt külsS

Erdélyben, Köhalmi v.Kos- vsiban pedig 33a h. 4g£

di székben a' Szászságban, fam. 2130 1.

Rossbach mellett; egy ma- Kot/ял , 1. Kollam.

gas hegyen fekvö várral, a' Koimbetotte , tart. Angl. My-

Széki föhivatalnak helye; 1 sorében Madras Ostindiai

bath, evang. és nem eggye- elolülñségben 440 □ mf*

«ült Görög tempi, sóforrás- nagysága , 1395888 Rupiák

«al, )6\6, len , ésfonálvá- jovedelmével. Erôsségei i

sárokkal. Sárkánytól4 óra. Oussoíe , Bangalore , Ko-

Köhaiom, Steinberg, Steim- Iaz , Benkatigheri.

perak, mvs Soprony Várm. Koi Sanschak , Soran , Karac-

ben, Rabán kívül Nagy ciolan' Kurdi fejedelemség-

Baromtól 1 Köszegtöl 1 1/4 nek része Turkomániában.

óra. H. Eszterházinak Lé- Kojso , Koyzo , Koischdorf,

liai Urad.hoz tdrtozik, lak. falu Szepes Várm. Csáky

ném. kat.tól pléb. és ne- Imre Grófhoz tartozik; réz-

hány evang. bányával, 1 kath. .pléb. é«'

Kohlen Janotvitt , Cseh mvs a* tempi.

Kaurzimi ker.ben , 1,54 h. Koiju , folyó , Kaukazusból

1 kath. pléb. tempi. származik , és Sulakkal*

Kohhniziget , (32° 55' D. Sz.) 's Agrakannal a' Kaspiumi

új Hollandiában Kohlen fó- tengerben ömlik.

nak torka mellett kôszén , Koka, magyar falu Pest Várrii.

réz , és vasbányákkal, Pestöl 6 óra. Kecskemét.i

Kohlengarten, 379a láb magas- ker.ben, 1 kath. tempi, ó*-

sagú hegy a' Bergi Herczs. szölßheggyel F. U. G. Ká-

bep , a' fekete erd5 mel- rolyi ésmás Uraságok.Tor-T

Iet't.' ч , miji híresek r bora is jó»



Koiawa, tôt falu a' kis-Hon-

ti ker.ben , Gömör Várm.

Rima vize mellett , nagy

fenyvesek> es hegyek kö-

zött fekszik ; juhai , papi

ros , és fürész malma, egy

pisztrángos tó mellett ; а-

гапу , ezüstbányája , és ü-

veghutája; posztocsinálók

is lakják F. U. G. Forgács

és több Uraságok 201 I.

KoAawti , tót falu Lip t ó Várm.

Dovilíához közel , Biela-

Reka mellett , 62 kath. és

766 evang. lak. kikfoldmí-

velök, és fuvarasok. Van

,itt egy fürész malom , vas-

hámor , és erdôség.

YJíkény , Kukin , falu Bara-

nya Várm. a' Pécsi jár.ban,

Pécstól délnek mástél órá-

nyi fekszik, Málom , Keszü,

Szilvás,és Németi között, fe-

lettébb gyönyörü vidék-

,ben, mellyben a' szollök-

kel be ültetett halmok',

zöld pázsittal borított, és

susogó patakoktól álthasí-

tott kies vülgyekkel ; a'

szép cserfa erdoségek , a'

búzával , torokbuzával ,

hajdinával , bévetett ter-

mékeny szántó földekkel

változnak. Lak. jószívü II-

lyrisusok és katholikusok ,

számok 450 , és a' Keszüi

pléb.hoz tartoznak. F. U.

a' Pécsi Seminarium. Va-

gyon itt ez' Uraságnak jó

veres és fehér borokat ter

mo szöllei , szilváskertje ,

es a' nevendék-Papságnak

számára épített díszes nagy-

háza, mellyben azemlített

Nev-Papság oszí szün hol-

napit szokta nagyobb rê-

szint tölteni ; látást érde-

Tnel e' haz alatt tal ál tato

téres pincze , sajto 's a* t.

Általellenben lévó dombon

emeltetett 's készült fel

riem rég Sz. Kereszt tiszte-

«fcére szép kerekded kápoN
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nácska, a' honnan egyszer-

smind kivált,Pécs tájjéki-

ra gyönyörü kilátás va-

gyon.

fíukor , irivs Morvában, Pre-

raui ker.ben , egy pléb. 94

h. 530 1.

Kokoitmtande , (3* D. Sz.) %

kis sziget az Ostindiai Su

matra szigetének nyu-

gotti részén , kevesen,

lakják: tele vagyon kokoa-

fával.

Kola, (68Э 5г' 30" É. Sz.30»

43' К . H.) vs Orosz Archan

gel Helyt. a* Kolai tenjer-

öböl mellett , melly egy

kalmárhajós, és táboriki-

kö4öt formáí. Tuloma, és

Kolofók torka mellett , 166

h. 700 L Ittszoktak a' Dá-

nok , Angolok , és Hollan-

dusok kereskedni. Tpbb O-

rosz hajók fekszenek itt

nyárban , mellyek halá-

szatra mennek ki. Van itt

egy rézbánya, és Nota ta-

va mellett egy vízszakadas,

hol a' tó Tulomába roha-

nik. • •

Kola , ker. Orosz Archangel

Helyt. egyenes folyása a*

Skandinavi bércznek , és

Orosz Lapplandiának , 1600

adófizeto lakosokon fellül

számlál.

Kola , 1. Kala.

Knlaczyce vs Gallitziában ,

Jasloi ker.ben, Wystoka fó

mellett. FaZekas kemen-

czékkel.

Koläsin, Koljcísin (57o ao' Sz.)

Oros¿TwerHelyt;F0vsaWol-

ga mellett, 540 h. 3520 1. Ga-

bonával, vajjal , sós hus-

sal , vászonnal, 's m. ef. ke-

reskedik.,

Kolanada, 1. Kannanur.

Kolarru , 1. Kaweri.

Kolbach, falu Hont Várm. né-

met , és tót lak; foldmíve-

sek , és bányászlegénvek.

Kolbenití, nemes falu Silésiá>
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ban, Jaui kerberî, ólom ,

ezüst bányával.CS

Kolbiel, 1. Kolùbiel

Kolbuslow , mvs Galitzíában ,

Tarnowi ker.ben , sok asz-

talossal , kik nagyon szép

házi szereket készítenek.

i pléb.

YLoledtchi , tengerí vs Travan-

core tart. Ostindiában, egy

bátorságos kikötövel.

Kolefeld, falu a' volt Westfa-

lia Kir. Westerhof kant.

Eimbecki ker.ben , 546 L

sok mesteremberekkel.

YLölen , Kiölen , Sewo , Bér-

czek Norvegiában, mellyek

1,50 mfdnyire egéSz Onega-,

ésLadogatavakig terjednek.

afà bérczei varinak: Sevebir-

get , melly Sveciat, Norve-

giától választja ; es Dofre

field , melly Lange-Field

név alatt a' Lindenäs hegy-

fokkal eggyütt terjed ki.

Koleschowirz , Cseh falu a* Ra-

konitzi ker.ben,, 86 h. egy

szép várral, vadas , es fá-

czános kerttel ; 1 pléb temp,

postaházzal ; a'

Kolesawitz , (Kollesowice) ma

jori Urad.nak fôhêlysége ,

melly Wallis Grófhoz tar-

tozik. Lakosi németek , 's

földmivelök:

Kölesd , magyar mvs Tolna

Várm. Simontornyai jár.

ban Vár vize mellett F. U.

Gróf Aponyi. .számlál 67

kat. 382 evang. 860 ref. és

6 zsidó lak ; evang. és ref.

tempi, Vanriak szép «zöllö-

hegyei. Hallal és rákkal

B&velkedik, mellybol Pest-

tfe 's Bécsbe is sokat küld.

A' Kajdaki pléb. filiája,

mellytöl i óra.távozik.

tíoletsc'A , Urad. Csehorsz.Ra-

koniczi ker.ben sok kôszén-

nel. Benne fekszik :

toUtsch , (Koh: y Kolcy ) 41

ház.álló falu, ó, és ú¡ várral,

egy mulfttó,ée fá«zános kert

tel. l bath, tempi.

Kotguew, (690 É. Sz. 6í* 5*

K. H.) sziklás és termekte-

len sziget az ész. jegesten-

geren , Orosz Archangel

Helyt. partjái mellett; sok

rókát, farkast, tengerimed-

vét nevel.

Kol/äji'n , 1. Koläsin.

Kollom, Koilan, Guilon (9*

É. Sz.) Holland, most Angl,

a' Malabari , és elö Indiai

partokon épiilt vs erôsség-

gel , és kikötövel; sok mes-

termívesek találtatnak ben

ne ; a' vs. építésétftl, melly

825-ben tôrtént , számlál-

ják a' pogány , és keresz-

tény Malabarok az idöt ,

de 10 nappai késôbben vég-

zödnek a' holnapok, úgy

hogy ezek ío-dil'.et szám-

lálnak , midônmiîo-dikat .

Az ö 977-dik esztendejek a*

mi 1811-ben üszveesett.

Kollin , Neu-Kollin , iólépült

vs Cseh orsz. Kaurzimi ker.

lien , Elbe mellett 400 h. egy

nagy gxánát pallér malora«

mal , kovágóval , karton-

mühellyel , és dohányter-

mesztéísel. Nevezetes ezen.

vs ama' gyözedelem általr

mellyet H-dik Fridrik Prus-

szus Király a' Császári Au-

striai seregen vett 1757 esz.

Jun. 18-kán.

Kolliwanskoy , Sibériai To-'

bolsk helyt, helye , hol jó

vashámorok találtatnak ,

mellyeknek ércze ágyúkra.

íegalkalmatosabb.

Kollosoruk , falu , Cseh orszá-

gi Saaczi ker. 24 h. 1 várral,

és keserü vízkytakkal.

Kalium, falu, Friéslandban

Hannoverában , 1' jó kikö-

töhellyel , melly által a'

Dokkumeri csatornával

köttetik öszve ; i deák os -

kol^val , 's 890 l.sal: egyf

lóvásárt tart, és halászatS

bol , barorrttartásbdl- 'm



tengeri kereskedésbol él

Xlolmar, (i8= 4' 44"É. Sz. 250

з' Ii" К. H.) A' hajdani

ielsö Alzatziának , fövsa ,

most Fr. orsz.' felsö Piajna
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hez tartozik 295 kat. lak.

makkalhízlalással , és szö-

lö míveléssel. S¿ent Péter-

fa filiaja mellytöl csak afa

órányira távozik.

oszt.' föhelye , Vecht , és Kolomea , Kolomyia, vskele-

Lauch fókmellett, gyönyö

tu vidékben , fél ora járás-

та az itten hajókázható 111

folyótól , 1278 h. és 11930

Bzorgalmas 's munkás lak.

¡kal. ltten vagyon 1 katona

«skola , 1 Société d' émula-

ti-Galliczia Sztaniszlawo-

wi kerületében, Pruth fo-

lyó mellett , sófo zéssel .

dohány tárhá/.zal 1 kath.

és eggyesült Görögök tern-

plommal, 's posta hívatal-

lal.

tion, több fabr. mellyek Kolomna, (eco 12' É. Sz. <6»
a,~,. ..,".1 _> „„:„„i.„_+ í-_u_ , ir . , , . . _ Jv
közzül a' cziczkarton fabr.

a' legnevezetesebbek. To-

¡bakkal kiváltképen és bor

eal kereskedik. Ezen vs az

oszt. fö tisztviselöinek , és

a' kereskedésre ügyelötör-

vényszékñek lakja.

Kolmberg , mvs , Bajor orsz'

Kegeni ker. 60 h. 1 hegyen

épûlt, várral , és Királyi

Tnénessel , mellyben min-

<dég 80 csikó tartatik.

Kblmoff, Kolnhof , Kopháza ,

Soprony sz. K. Vehoz tar-

io' К. H.) ker.béli vs Oróse

birod. Moszkwai Helytart»

Moszkva . és Kolomenka

fóknál , 10^3 h. mellyek

köztt 40 kóház , és 370 ke-

reskedö boltok vannak , 'a

5810 1. Tovább talaltatik it

ten egy Püspokség , Szemi-

nárium , 1 nemzeti oskola,

33 fadgyúolvasztó , bör ,

posztó , vaszon , vitorlavá-

szoii , és «elyem fabr. ba-

romnial , hússal fadgyúval,

és 's t. ef. kereskedik.

tozó horvát falu, Magyar Kolompa, vs Galiczia Sztanisz-

©rsz. Soprony Várm. 1012

kat.lak , i*kath. pléb. temp,

mal , föld , és szölömive-

léssel.

Koimogor, 1. Cholmogory.

K.oln , kie vs Svécziának Wär-

rmelandi tart.ban , közel a'

Norvegia' határhoz.

Kolno , vs új Lengyel orsz.

ban, a' volt Lomczai oszt.

171 h. és 945 nagyobb ré-

, szént zsidó lakosal.

Kalo, köfallal körülvett vs

új Lengyel orszban , Kalisi

oszt. .200 h. 2480 1. és gyap-

, jú fabr.val.

Jtologriew , (59° з8/ E. Sz. 61o

i& К. H.) ker.béli vs Orosz

birod. Kostromai Helyts.

ban , Bnscha fónál.

fLolom, horvát-falu Magyar

orsz. Vas Várm. Német Uj-

vári jár.ban Szombathely-

%ea г i/k ora. Gróf Brdödy-

lawowi ker. a' Pruthnál, 1

sófozíWel, é* dohány tár*

házzal.

Kotorisi, vagy Kul-Oglnszne-

vet viselnek az Algiri Sfa-

tusban azon Török famili-

ák, mellyek török Atyá-

tól ugyan, deMaürusz vagy

Neger anyától kölcsönözik

eredeteket. Ezen Kolori-

szokra az atyai jussok ñera

szálnak által örökse£Ül ; a*

török katonaság kôzé fel-

véletnek ugyan , valamint

a' rsekélyebb hívatalokra,

is > de a' föbb tisztségektôf

kivannak zárva , mellyekre

csak a' tiszta Töröltök tart-

hatnak számot, és e' rén

deles alól még a' Dey'nek

Kolorisz mafczati sincsenek

kivéve. A'Koloriszok kßzött,

jelei» , számos , 's gazdaff fa-

miliikat találni. A' Torö-

kök
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kök eilen eltörülhetetlen mosba folyik

ocsmány iríffységgel vi-

seltettnek. Termstek, es

ábrázat vonások hason-

Más cseké-

lyebb fóji. a' sebes Koros,

Kalotai Szekellö , és Sebe»

vizekkel. egyeiülvén, a' f¿-

ló a' Törökökehez; de ta- kete és fejér körössel Cson-

lentomjokfcal, csalfaságok-- grádnál M. orsz.ba , a' Ti

lia I , és eszelös buzgóságok-

ltal e/.eket felüiímladják ,

és Mahomet tôrvénye elle-

nére derék boriszákok.

Koíos , Kliesch , tót falu Ma-

s/.ában szakad. Keserü vía

forrásai legjelesebbek E*

Várm.uek gazdagaága leg-

inkább a' raarha ; a' bora

kozépszerü , a' gabonáia

gyar orsz. Nyitra Várm. 500 nem elegendö; Kolosnál só
i i u / ¿ • л l 1-1- . т, - 1 1. v. ' / ■ - —i
kath. és 6 asido lak. i kath

tcmp.mal , és ferdövei. E-

zen tájban folyik a' Pred-

jarka vi/.e.

'K.o/os-Monostor , Oláh helys.

ErdélybenKolos Várm. Sza

mos fónál, Kolosvárnak el-

lenéberi , mellytöl csak egy

híd válas-zt ja. 3 tempii eggy

Görög pléb, 700 1. kik föld

és szÖlö mívelésbol élnek ,

eszten.donként 4 vásárokat

tart. Vagyon ezenkívül pa

piros malma és serf'özöha/.a.

finios Wärrnsgye, Klaiisenbur-

ger Comitat , Erdélyben ,

Magyarok' foldén , határos

Thorda, Doboka, Kraszna,

és alsó Fejér Várm.kel ; a'

Bisztriczi székkel , 's Ma-

bányája igen gazdag ; egy-

kor arany, és ezüst bányája,

és vasháinora is volt. Faja

a' mezoségen nem elég; va-

daia' hegyesekben vannak.

Méhtartáísal is gazdásko-

dik. 1766-ban ,52,56o Oláh,

23.558 Magy. 2675 Szász lak.

s/ámláltattak. FeLsö és al

só ker.re oszol ; mindenike

6 - járásokkal. Az elsöben

vannak e' járások BAufi

Hunyadi 24. Bácsi 20, Fe-

jerdi 14 Gyalui 19. Mngyar

Bikali 16. Nagy Almási 19«

helységekkel.' Az al-óban

vannak: Kolosi 13. Mocsi

18. Nagy Nyulási 17. Ormé-

nyesi 17. Palatkai i6, Tehei

ló.helysésrekkel.

gyar orsz.gal. Nagysága .58 KoJosvár , Klausenburg. (460

3/4 □ 1T>td. hosszabb mint

ezéles. Fekvése keletre , és

nyug.ra raagas , ko/.epén

elacsonabb ; itt terjedt el

a* Kolosi , mezoség egész

Thorda és Doboka Várm,

kig. Legmagosabb hegyei

a* Magyar orsz. határi-

nál , és a' Bihari hegylán-

czoknak részei ; neve/.ete-

sebbek a' Varatik , Tmeá-

sza, Kusztilata, Balam írá-

sa , Czigány hegyek. 's a' t.

A' szoros áltjárás BiharVrm.

be Sebesváráoál vagyon.

Fö foja kis Szamos , melly

a' meleg és hideg Szamos

patakokból esryesiil Gvalú-

nál, és belso Szolnok Várm.

ben Désnél a' nagy Sía-

ílüií. Ltx. III. DAR,

37' 38" E. Sz. 170 30/ K.

H.) szabad k. vs Kolos Vár.

ben, az Erdélyí magyar-

ságnak fft vsa. Kis Szamos

mellett, kertek, szôlok me-

zftk h'ó/tt Bécstftl, 99 mfd»

Nagysága rnintegy 1/4 mfd

ker.tében. O és új vsraosz-

lik Fallal vagyon korülvé-

ve és 4 кар uval diszes. Az

Erdélvifô kormá nynak , és

iskolának s/.éke. Takszát fi-

z'eto hely. Az é vsban ji*le-

sebb épiileti a' Franciska

nus tempi, a' klastrommal

együtt , н' Klarisr-ák volt

klastroma , hoi most a* fo

protokulomi hlvatal van: a'

katonai ispilály (hol Mát-

tyáe Kir. született^ 'd Pi'O-

10
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viant ház; a* vsi rabház, mélly buttai,

îtét bat. ispitályokkal. Az Kolos , Kolos Akna, Salzgrub,

új vsban: a' piaçzon a* bat.

fo tempi. Sigmóndtól épít-

tetett 's a' pléb. ház, melly-

ben az Erdélyi Püspök tart,

szállást; a' Tordai utszában

kat. Sz. Hárumság tempi.

Vannak még más templo-

mok is : egyik a' Minori-

téké, másik Sz. Péter tisz-

Koschokna 463 43' 8" E.

Sz. 4i» 49' K. H.) Erdély-

ben Kolos Várm.ben Kolos

vártól 3 óra, hegyek küztt.

Sz. mví, lak. magyarok ,

oláhok , kath. ref. Unit, e-

gyesült, és nem e/y. gü-

rögök töl pléb. gazdag só-

bányával , és só hívatailal.

teletére épült. A' kismeste- Golbach, falu Hont Várm.ben

ri útszában az egyesült Gö- Seime« z vsához nem mes-

íze. F. U. a* Selmeczi Bá-

nyászi kam. Lak. tótok ,

kat. hegyektöl korülvéte-

tett; egy nagy tó építte-

tett fülotte hegyekböl oda

folyó vizeknek í'elfogására,

melly a' hegy oldalún kö-

vel kirakott csatornán áll-

vitetvénf Selmecz vülgyére

14 érczet törö malmokat

hajt , mig Visknél az Ipoly-

ban szakad.

írog tempi, a* reformátusok

templomi •. a' fö a' farkas

uts-zában , a' másik a' K.

Magyar utszában ; itt áll

az Unitariusoké is ezen fel-

írdssai : In honorem' S->lius

Dei »796. és evangelikus-

Oratorium. A' nyilvánvaló

épületek köztt ielesebbek.

a' vs haza a' piaczon ; az

"üniversitás épülete , a' ne-

mesek Convictusával a' T.

Piaristák gondviselése alatt Kolpensfoxt Solo , falu Orosz

a farkas utszában. A' kat.

Semminarium; ref. és Uni-

tarius Collegium , 's az e-,

vang. polgár iskola, 'sa't.

A' magános épületek köztt

nevezetesebbek a' G. Bánfi

_Gub. palotája , G. Teleky,

Betlehen, Eszterházi , Ke-

birod.' Sz. Péter vari Helyt.

Ischora mellett. Vagyon 1

ércz olvasztó helye , vas-

macska mühelye , gálicz-

malmai, mellyek égelttég-

lákat porra tesznek; 1 ércz-

hámor is találtatik benne,

és a' t.

mény , Csáky , Rédey , 's a' Koisdorf, falu A* Rajnai N.

B. Dániel , Alvinczy 's a' t. Herczs. egy vashámorral ,

Uraságok' házai» Itt van és papírosmalommal.

még egy Cs. K. harminczad Kolsun, hegy Egyiptomban ,

hívatal, 2 konyvnyomtató az Arabiai hegyseg mellett

mehely г konyváros bolt. Sz. Antal, és Sz. Pál, Re-

magy. Theatrom,több kávé meték üregjeivel. Még most

és mulato ház , vendégfo- is 1 klastrom vagyon itten.

gado 'sa't. Az egész vsban Kolubiel , Kolbiel, vs új Len-

IKllTlfDtfTr 1 I") /w , V, ЛЯ i . япл! Kino о' wnlf С i i 1 Г« î ^ '7 ÍJ îmintegy 1060 h. jóooo, Ma

gyar, Németh, Oláh,Szász,

ürmény; kat. ref. evansr.

Unitar. és zsidó lakosok

számláltatnak , kik keres-

kedök kézimüvesek szántó

vetök , és s/.ölösgazdak. A'

vshoz közclvan egy felvár

(citadella ) számos katonài

épületekkel , és 3,5 ölnyi

gyel Kirs. a' volt Siedlczei

oszt. 33 h.

Kolurniact, Gugerczinlika. he-

gyen épült vár , Serbia'

Beljrrádi Basaságban a' Le-

perkitza vizének a' Dimá-

ban omlé^e mellett; onnét

azon szúnyogoJi , kika'Du-

napart' kösziklajibol kijö-

nek , es a' barraot megülik.
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Kolumbatsoknak neveztet- nak

nek. Itten kezdodnek агоп

ôrvények, a' Dunában, mel-

lyek egészen Orsováig ter-

}ednek.

Kolumbati, erôsségTorôk orsz.

Bulgar-Iü tart.ban, Utania

vizén való általjárással.

JLoly Koj Magyar falu j Ma

gyar ,orsz.' Bihar Várm.jé-

ben ,Ermelyéki járásb. i réf.

templommal, ëV több föl-

des urakkal. A' hegyek köztt

fekszik. Uten jó bor terem.

Kolyma , Kowyma , Nagy fó

Orosz birod.' Irkutski Hely.

ts.ban, E. Sz. 61o alatt e-

red , Amolon , es Amuj vi;

az utolsó Georgiaí

Királyok' familiájájjólszár-

mazó Hercz.nek sírjele va-

gyon ; ezenkerta' lakosok-

nak köz mulatság hel-

lye. A' több Török me-

csetek köztt , vagyon egy ,

melly minden pompával

felékesítve egész napkelet-

tól tiszteltetik, a' hoi a' 2

Persiai Királyok , I sö Sefi

és II Abbos, 's Fatme Mu

sa Kasemnek, a' 12 Kali-

fák közzül eggyikének leá-

nya , kikët a' Persák , Ma-'

homed igaz maradékainak

tartanak , vagynak elte-

metve.

zeket felvévén (69o 6i' É. Кот Ambu ; falu febô Egyip-

Sz. 166? ïo' K. H.) a' ieges tomban , Nilus keleti'part-'

tjengerbe s'zakad. jân , émlékezetre melló ré-

Kolynsplatt, falu Nordbeveland giségekkel./ .

szigétben eggy. Belgyióm Komanava ■,. vs Mafrdoniában

Kirs. 12*0 I. TÖrök gorög orsz.ban , Ka-

Kolywan , máskép Berdskpi- , lugyer1 к l'ast. mal. ,

Ostrog (,54o 48' É. Sz. 99o Komaraa tôt falu NyitraVVár.

,53' К. H.) vs Orosz birod. , ben , mellyben tobbnyjre

Tomsky Helyt. a' Berda fó- Nemesek lakoznak ;• szölö-

nak Ob vizébe való száka- míveléssel. -

dásánál. A' hasonló nevü Komarno , vs Gallitzia Sam-

hegységnek Altai mçilesleg bori ker. 1 kat. és 2 görög

,ága , esztendonként több

mint 1000 Pud arany és e-

züst, ércczet nyújt. A' hu-

ták , à' hegyekben erôsség-

gel körül vannak véve , a'

Belaya fó és a' körülfekvö

tavakbóla' víz a'hutamun-

Pléb.val és 464 familiával.

Lakosai igen munkások. 2 19

Takács mester erabere , és

147 várgája vagyon. Vászon-

nal kereskedik, de e/.en ke-'

reskedés çsak a* zsidók' ke-

zeikben vagyon.

ka' elomozditására , csator- Komárom Várme^ye , Comita-'

nák által Kolyvánba vezet-, tus Comaromiensis , Magy.

tetik. Minden ércz ér a'

föld színén fekszik, 10 öl-

nyire a' föld alatf rítkáb-

ban találtatik.

Кот , Kum egy nagyobb ré-'

szént elromlott vs nyugoti

Persia' Irak-Adschemi tart.

ban , téres róna földön , fó-

mellett , hajdan i#>oo, most

alig .50 h.( és mint 300 1.

bír. A' szép kerteknek eg-

gyikében mellyek most is

látszatnak, Russau Chaa-

orsz.nak Dunán innensö ke-

rületében. Ezen Várm.«yétt'

melly neyezetét vette e*

Várm.gyének királyi ío vsá-

tól Komáromtól, északról

határozza Posón , Nyitra

és Bars, napkel.rö] Ëszter-

gom és Pest , délrrlj Fejér ,'

a' mellytöl a' Vértesi he

gyek választják el, és Vesz-^

prém , napnyuffotról Györ

Vármégyék. Fekszik a' Sze-,

lességnek 47° o0' és 483 a*

10 *



hosszúságnak pedig 33* 20'

és' .34o 30' "lsó Magyar orsz.

ban a* Dunántúl 'való ker.

ben, nasrysága 53 □ mfd-

* TV Л — Fui.'e nagy részéüt

roña , csa.k a' Tutai Járás-

l)an térségét a' Vértesi he-

gyek , a' mellyek e/.en Vár-

moiíyéhen legneve/.ef eseb-

bek , és a' Geszte'sibéíi. kü-

lonihí'éie nagyságú holuo-

kos dorab'ok , és halmok

hasítják. — Levegftjé tisz-

ta és egésséges , csak a' Csal-

lóko¿i Járasban a' Dunának

gyakor kiáradása áltál ma-

" gá ufán hágyott számoa

motsárok miatt egy J;evés>-

«e egessegteíen , hévsége

rnérséklelt. Legnevezete-

eebb folyói 1. a' Duna, melly

«zen Vármegyét keresztül

folyván , gyakor kiáradáso-

kat , és károká't okoz , és

az ö lakosit mint valamelly

Phoenitziabéli lakost a'

hasznos kereskedésre és ha»

lászatra édesgéti. ft Vá#,

melly Kárpát hegyeiböl e-

íedven , deszkákkal és fák-

kal ternes talpokat hordoz,

és Guttánál az Ersek-Uj-

vári Ounába szakad » 3.

N, itra , nru-lly Nyitra Várm.

jben ere letét vevén , és gya

kor líiáradásával kárt okoz-

ván , Komáromon felül öm-

Ii к a' Vág ' Duna vizében.

4. Zsitva , melly tekervé-

nyesen az Udvardi Járást

keresztül folyván , az 1608-

banTörökkel kötött békes-

fiégrol neve/.etes Zsitvatónél

Dunába foly. — Tavai ko-

zott említést érdemel az

úgy nevezett feneketlen tó,

mellybñl Tata vizefoly ki,

és a' Tataí tó , melly mes-

terséffesen elkészíttef vén ,

sok halakat nevel. — F<H<i-

je termékeny , és mind bu

za , mind egyébféle vetemé-

nyeknek termesztesére al-

kalraatos. Rétjei jóít, lege-

löje hasoulóképen , és a*

barmoknak teuy észtetések-

re különöseu alkalmatos ;

borai kuzütt leghíresebb a'

Me.izmelyi, melly is ors/á-

gunk' lugnevezetesebb bo-

raihoz számláltatik , ter-

mes/.ti az különösen hires

Végi dohányt ; erdei mind

tüzre , mind pedig épület-

re való íát némelly kissebb

vadakkal egyetembeu ; he-

gyei Almas, és Tata kürül

márványt adnak.

Lakosai e' Vármegyének,

a' kik 1 17613-ra izamláltat-

nak , nyelvekre nézve leg-

♦•inkább magyarok , ás né-

mely .belyeken Németek ,

's kevés Tótok , vallásokra,

nezve katholikusok » e« re-

íormatusók ; üzik a' mezei

gazdagságot , Dunári való

kereskedést és halászatot ,

nem külümben a' széna ta-

karítást , kiváltképen Csal-

lókó'zí Járásban ; némellyek

arany íovériyét is mosnak

ki Duná vizéból,'

Az egész Vármegye, melly

lio portákból áll, négy Já-

rásra oszlik , "úgymint : a'

Csallókozi , Udvardi, Tatai,

és Gesztesi Fö Birói kerü-

letekre ; számláí l szab. kir.

vst Komáromot , a' melly-

röl neve/.tet.ik , és ,5 mvso-

kat, 89 helységeket , és 71 -

pusztákat, mellyek közül

nevezetes Babolna , a' Cs.

kir. mènes tartása.és neve-

lése miatt, mellyet az Eg-

gyesültFejedelmek i8>4 bea

megszemlélni méltóztattak.

F6 Ispányát mindenkor ve-

szi azon hires Gróf Nádas-

dy familiából, a' mellyek

e/en Vármegyének örökös

fö bpányi ; tartozik pedig

az Eszter^omi Erseki , és a'

Györi Püspöki Megyékhez.

Komarorn , Comaromium , Ko-



morn, Komárnó ) (47o 4.5' öltözefeftelt nagy Íte3yeH8-

Ë. Sz.) szabad kir. vs Ко

raárora Várm.ben fekszik

Csallókoz szigetének legal-

só végénél Duna vize mel-

iett, Vág vizének , és a' bis

Dunának az óreg Dunába

való szakariásánál , Ersek-

Ujvárhoz két , Györhöz hat,

Budához pedig 1 1 posta mfd

nyire , lakosi , a' kik 19000

vagynak, leginkább Magya

re к , Németek , és То l o к ,

Rát/.oK , kath. ó hitüek,

evang. és reform. Diszeske-

dik várral , melly Vág vi

zének a' Dunába való fo-

lyásánál mintegy két ezer

lépésnyire a' vstól épült ,

és most dîonnan i8f>8 e!?zt.

tfíl fogva új Planum szerént,

építtetik és erósíttelik ; a'

várban felépíttetett ritka

nagyságú kaszárnyával; az

úionnan szépen felépültt

Várme?ye házzal , és a' vs-

házzal; számlál 3 klastro-

mokat , ú. m. a* volt Jesui-

ták' és most Benedictinu-

sok' klastroma , kik az hat

deák oskolákat tanítják , a'

volt Sz. Ferencz Szerzete-

béli Atyák , és Trinitáir-

usok klastromok , ,5 kath.

tempi, mellyek között a' Sz.

András temploma , melly

Il j határja }ó termé«t'ny-

ségü , földjeit néha a.' víz-

áradás károsítja, de aVf'o-

gyatkozast szorgalmatosság

és kereskedés által helyrè-

hozzák : к ц1 iinösen nevege

tes mind a' ¡ó izü és külör .

nös nagyságú itten süttetni

.«zokott kenyerekröl, mind

e' királyi vsbéti 72 szabad

házakról , mellyek szabad

kereseskedéssel birnak , és

а' Сь. Kir. privilégiait As;-

. securans Társaságról, rneüy

a' Magyar országi Dim-in

való kereskedést elömoitli-

tani ioryekezüí : a' föld in

ri 11 lás több i л ben ezen vst

megrontotta , kiilonogen

17б.з-(Н1< Junius 28 kári nem

csak a' vár, hanem méí л'

királyi vs is az irló/.tató

fóldindulás által anu^ira

megrríngáltatott, hogy nem

csak az erosségnek némelîy

falai ledüledeznének , ha

nem még a' tornyok , ]és

Szenteíyházak is -y snk Jtii-

lômbféle épületek I<(;1 e^ye-

temben , 's más épületek-

nek tôredékei alá l ernet'tçi -

tek: ezen irtózf ató nap' em-

lékezetére még mai papig

• ahitatosságot szokott tir»

tani ezen varos.

ben a' Matryarok áhitatos- Komdrom , kis urad. és rnvs

kodnak, mind nagysásrára, S/.ala Várm.ben, Roraír ys• л с i~.à _~ l '».^.i. i- -t i.-», i.'j.ii и--.'.:

mind szépségére említést

érdemel , 1 evang. réf. és ó

hitü tempi.kat , з ispitá-

lyokata* polgárok és neme-

sek számára , 1300 ház. és

egy a' kis Duna mellett ú-

jonnan épült kir. sóházat ,

és postaházat.vagryon 3 hid- Kowrfrom , Homok , mvs Szar

y\, 1 repulo az breg, 1 alió a' la Várm.ben , Kanis'ához t

és Galambok köztt , Kaù i»

sától 2 1/3 ora. F. U. a' Pes-

t¡ Generale Seminárimñ ,

1120 lak. magy. kát. tuíaíd,

pléb. Szala vize mellett )á

rétekkel , 's termékeny ha-

tárral.

kis,ési álló a'VágDunán,két

Gymnasiumja , egy kath.

reform. Lakosai , kikes

mirid élettel , mind hallal

óra. F. U. H. Battyányi , 160

lak. тагу. kath. tul. pléb.

val , külombféle vagyouok-

kal.

çzorgalmatossan keresked» Ktrnarom , (Mezö) liradal. é*

nek, 9azánk nyelvének és mvs Weszprém Várm.ben,
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Sio vizénél , Enying es Dég Hommotau , Chomutow , íól

liözött , Veszprémtôl 6 ora. épült , köfallal kerített kis

F. U. H. Battyányi 66o lak. vs Cseh orsz.ban Saaczi кег.

Magy. kat. és réf. tul. pléb. 536 h. es 1 kath. Gymnasi-

val , Sion áltjárással So- umniall. ,530o lahosai min-

mogyba , és termékeny ha- denféle po¿/.tófabr. , )6 gyü-

tárral , nádassal 's a' t. moles , 's kertmivelést üz-

Yyomár város , mvs Szala Várm. nek. Itten találtatnak tim

ben , kis Komárom mellett, só , poszló , karton, 's bör-

ezen urad.hoz tartozó , a' fabrikák is. 1 Esperesti , г

Keszthelyröl Kanisára ve- más kath. tempi.mal, és 1

zetö ország úton, 870 kath. timsó bányával. Az ittea

lak.к al. lévü hegység csak nem e-v

YLom/dthy, Komnyatyicze, mvs gés/.len érczaranyból áll. A*

Nyitra Várm.ben , Nyitra füldmivelés itt a' sok he-

Vize mellett délre , Nyitrá- gyek miatt csak ko/épszerü.

tól 3,1/2 ora. F. U. H. Gras- Котоrin , 1. Cap Kamorin.

salkovich, lak. Tótok, kat. Коmorte , a' Nikobari szigetek-

az Uraságnak jelea kastei- nek eggyike , keleti India

• lyával és malmával; a' vs- mellett.

ïiak ispitálya is van, és ko- Kompasifels , 1. Kamay.

. vérhatárja , lukosinak szá- Kompnlie , fkathol.) Horvácz-

ma 1624 kat. és 20 zsidó. ko Kompolie Austriai Hor-

IfLomlás, helys.Torontál Várm. vát orsz. Károlyvári Gene

ben » Gotlób szomszédságá- ralatusban , Ottochani Re-

ban, Haczf'eldhez és N. Ki- gem. fekvö falu a' Zengi

kindához közel. F- U« Nákó posta úton , Ottochacztól

Uraság, lak. Oláhok ésNé- 1 1/2 óra , 64 ház. 350 kath.

Tnetek, ó hit. és kat. határ- lak. és piéb. tempi,

ja térséges, mellyben a** pa- Kompnlie, (ráez) Vlasko Kom-

mut plántálással szerenesés polie ugyan ott áz említet-

próbatételek tétettek. Кот- nek szomszédjaban , Czir-

lór van Sáros Várm.ben is, koína várnak omladékinál

Posfalvának szomszedságá- 41 ház. és 295 lak.

ban. F. U. Izdenczi fam. Kumthija , vs Valachiában 01-

lak. Tótok , evang. és kath. ton ttil.

Itt yoltak hajdan a' Jerusa- Komyschfowa , vs Orosz bir.

lemi Szerzetes Vítézek. Perm Helyt. шоо lak.

Kommende , Kommany, kisded Konary , vs új Lengyel Kirs.

Szere'cseny ország az arany a' volt Radomi oszt.

partokon , felsö Guineában, Konatz , kis vs Cherso Dalma-

mintegy 4 mfd hosszú, és tziai sziget' felsö oldalán ,

ugyan anñyi széles. Aran- a' Venetziai tengeröbölben,

nyal, és rabszolgákjkal líe- honnét derült idöben a' ten-

reskedik. A' fö vea geren által egészen Fiume-

Kommeado , (Nagy) melly az ig lehet látni.

Europabeliektöl Gnaflenek Kondapilli, az 5 Czirkár , vagy

neveztetik , 400 h. vahnak, is parti tart.nak eggyike,

áz ország kozepében fek- az Angliai kelcti India' Ma-

szik , és Királynak lakhe- drasi Helyt. hol Masulipat-

lyére szolgál. nam vs.

'Kommodorskoe - Ostraw , 1. Be- Kondatcfri , öböl Czeylon szi-

ring szigete. getben, a' gyöngy halászók'
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gyülekezö helye. pott fonóházak , rhabarbà-

Kondrau , falu Bajor ország' ra plántálások ', és fával va-

Naabi ker. savanyú viz for- ló kereskedés. 24 Marczius-

rásával. ban 1810 eszt. ezen vsnak 61

Koneburg , Kuneburg, vs Orosz háza elégett.

bir.ban Lieflandi Helytar- Kôuçshalt , 1. Konghell.

toságban. Kongsöhr , Kungsöhr, Svétziá-

Kong , azon magas hegylánCz nak Királyi mulato háza ,

nyugoti rés/.e , melly del 1 mfdnyire Arbogától, hol

felé Nigru-ziától terjed A- a' Maelar tó végzodik.

frikáhan , (il© és 12° É. Sz. Kongjteen , kisded hegyi eros-

és ,5-tol 300-ig K. H. köztt) ség Norvegia' Christianiai

'smelly által Nigriczia Gui- megyében

neától vála.sztatik. Kongjwinger , erôsség Norve-

Wôngen, í'alu közel Eslingen- gia Christianiai megyébea

he/> a' Würtembergi Király- Glommen melfett.

ságban , hol sok Romaire- Koma, ("372 gi' É. Sz.) a' ha-

giségek ásatnak-ki. sonló nevüBasasá^nak nagy

Konghell, Kongshall, Kengelf, megeroíítteteth fovsa , kis

vs S vétzia Gothenburg orsz. Asia' Karamania tart.ban ,

Kapitányságban , a' Go- 15000 lak. a' Basának , és i

thaelf fónak az éjszaki ten- gorbg Metropolitának lak-

gerbe való szakadása mel- helye ; szattyánt készít, és

lett ; hajdan a' Norvegiai selyemmel kereskedik. It-

Királynak lakhelye. Az ö ten vagyon egy nevezetes

szomszédságában vagyon Mahomedánus Klastrom ,

Bahus erössege. mellyben a' Mewlevitáknak

Kongo-Kitao , fö vs Corea fél- Derviseik vagy is Barátjaik

szigetben Asiában , királyi lakoznak , ker'úlete 1 ipi

lakhely, hires írtt, és nyom- angl. mf'd ; 5000 szobát, 5

tatott konyvtárral, melly- Barátot számlál, egy Apát-

nek gondviselöje mindég tal.

egy királyi Herczeg. Konierpol , vs új Lengyel orsz.

Kongsbacka, kisded vs Svecziá- ban Kalisi oszt.ban 200 h.

nak Ho'landia tart.nyában, és ибо lak.

foldmíveléssel , és hajó ke- KonierezAa - Hora , magas he-

reskedéssel foglalat/iikodik. gyen épültt vár, Cseh orsz.

YLongsberg , C.590 4.5' E. Sz. ) e- Chrudimi ker. a* mellyben

züst bányáiról hires vs Ñor- 100 tónál tobbetlehetszám-

vegiában Christianiai Me- lálni.

gyében Love folyónál, 1500 Königgräiz , L Königinngrätz.

h. és 6810 lak. pénzveroház- KOnigheim% Königsheim, mvs

zal , hol kiváltképen ércz, a' Badeni nagy Herczs.ben,

pénz veretik , egész Norve- Main és Tauber ker.bed

giának fö bányahivataia* LeiníngenGrófhoz tartozik,

lakhelyével. V. Fridrik 1 757 313 ház. 1700 kereszt. .51 zsi-

eszt. itten egy oskolát fun- dó lak. szölö heggyel , 's1

dált , hol az ifjak az ércz bor keresk.

tudományt,'s egyébb haaz- Königinngrätz, ker. Cseh orsz,.

nos tudományokat tanúl- ban , Silesia , Glatz, Morva,

ják. A' bányák eszt.ként a' Crudimi , Biczowi ker.ek

inintegy 300000 tallért hoz- között, felette hegyes, kü-

nak bé. Itten vannak gya- lönösen keleti része,holaz



©riasihegy emelkedik fei.

Silbe fóba ittAup», Metau,

es Adler vizek öntödnek.

Lakosi , 19Н792 , sok posz-

tót , gyapjií materiát , és

vásznot készítenek. A' iter.

Пек van 17 vsa , ( Schaller

után '31) 25 nagyobb helys.

{Schaller után 13^ es 40 u-

radalmi jószága. A* Cseh

nyelv az uralkodp. A' iö vs

Kfiniginngrött , Königgratz ,

Gradecz, Hradecz, Regino-

graecium , (,50o >2' 38" É.

Sz.) Adler fó mellette sza-

kad be Elbe vizébe , 720 h.

fioio l. 1 szép fo tempi. 1

Gyran. és posztó mühellyel.

Königsberg , .Krolewiecz , Ko-

ralanczus, Regiomontum,

(54° 42' 12" E. Sz. 33°3'44"

K. H. J Prussiának fövsa 1

mfd. a' Pregel , és Haffegy

befplyásokhoz , 3 részbôl

éll : Altstadt, Löbenkht,

és Kneiphof (sziget Prege-

len^ 4 külsö vsal , és né-

hány ker.ekkel, 2Ó9uts/ák-

kal , és piarc/.okkal , 4503

ház. 623 életes házzal , és

60000 lak. Nevezetesek ben-

ne : &' vár , 's a' Friedrichs-

burgi erosség , 22 tempi.

Kántnak emlék oszlopa; az

Víniversitas 300 tanúlókkal,

3 deak iskola, Fridericia-

líum collegium , a' ref. is

kola, egy mestermiv, és bá-

ba iskola, a' kir. Német tár-

saság; a' gazdaságbeli tár-

saság ; 3 köz konyvtár;egy

kabinetje a' régiségeknek ,

egy borostyánko-kamara,a'

nagy polgári özvegy , ésár-

vaház ; külombféle fabri-

kákj a* nagy kereskedés be-

litársaság. 1811-ben a' gyul-

ladás által sokat szenvedett.

Königsberg , fövs Brandeburg-

ban Rörike fó mellett, 4,54

, h. 3220 1. az országló ezék-

nek helye, egy Lyceummal,

és fabrikákkal; a' hason-

nevû kerület 18*3/4 □ mfd*

49340 lak.ka).

Königsberg, város felsö Hsssziai

Herc.zs. a' Hassziai nagy Her-

c/.s.ben , bo h. 370 1. Szuna-

szédságában van vaskö , réz,

és máTvány bánya.

Königsberg , vs a' Hildhurg-

hausiree/.en, Coburg Herczs.

mellett 174 h. hegyvárral,

szolöheggyel , és gyümöl-

csösökkel.

Königsberg, Királyhegye, egy

magas hegy Magyar orsz.

hol Szepes , Lipto , és Go-

mör Vármegyék öszvejönek.

Königsberg , I. Bánya Uj.

Königsberg , helys. Cseh orsz.

ban , Ellenbogeni ker.ben

a' Königsberg! jószághoz-

tartozik 256 h. i£oo 1. egy

puszta hegyvárral , és 1

kath. pleb. lakosi gaboná-

hól, és komló kert-skedés-

böl élnek , vagyon gyapjú,

és posztó fabr. is.

Königsberg , Morva nyelven

Klinkovitz, tár vs Austr. Si-

le¿iában Troppau Herczs»

Teschni ker.ben1 ("49e 48' É.

Sz. ) egy uradalmi várral ,

egy kath. pleb. tempi, és

iskolával; ispotálly.al , ura

dalmi majorral , 130 h. 910

1. kik többnyire Silesita-

Morva nyelvüek , és füld-

mivelésbñl , szarvas marha

tartásból , posztó csinálás-

ból , és más mest.erségek-

böl élnek.

Königsberg , Rimsberg,- város

Austr. Silesiában , Troppau

ker.ben , posztó , és vászon

fabr.

Königsborn , só bánya Unna

mellett a' Bergi Herczs.ben

eszt.ként 200000 véka savat

ád.

Königsbronn , evang. apátság

Brencz fó mellett a' Wür-

tembergi kirs.ban, Sváb ke-

rületben ; sok kovácsokkal,

hol az egész szomszéd vi
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déknek elegendô vaskálha Saale mellett, 264 ház.

kés¿ítetik. A' Brenca íó , Königshofen , vs a' Badeni N.

melly sok pisztrángot ne- Herczs. Main és Tauber ker.

vel , it veszi éredelét \fl ó- ben s Leinnigen Herczeghez

ra íolyása után egy nagjj tartozik , 1030 lak.

tavat, formal , mellyben a' Königsholm, Königsinsel, bis

legszebh pontyok találtat- sziget Langésund bemene-

nak. te mellett a' Norwegiai Ag-

Kámgsbrüok , Münster - Mein- gerhuus járatban.

höveli Gróíi urad. felsö-Lu- Königshorst , falu kôzép Bran-

satziában , a' Bauzeni ker. deburgban, Havelland! ker.

( ben , hasorinevü vsal Puls

nitz mellett , .melly Luza-

tziat Misiától különözi , 204

h. 24^0 1. egy várral.,

Königsdorf , l. Királyíalva.

Königseck , Cseh vs a' Tábori

ker.ben , cío haz. 1 kath.

pleb. tempi, gyolcs készít-

téssel.

Königsegg - Aulendorf, hasori

nevü Grófnak birtokai a*

Würtembergi kirs. Alldorfi

ker.ben, 5 1/2 mfd. nagy-

sága 4000 lak. nevét vette

ftz ide való vártól. A' Gróf

lakja Aulendorf.

ben 38 h. 230 l. Haidan rao-

csár , ¿s járatlan erdoség

volt, melly 5 mfd hosszú-

ságra és 1 mfd sr.éleségre

terjedett. Fridrik Wilhelm

király tette 1719— 1738 ha-

szonvehetñvé , melly alka-

lommal sok borostyánko,

és 14 ölny i mélységben egész

tölgyfa találtatott. Marha-

nevelése felette jó, és a' mè

nes a' Iegválagatottabb ld-

vakból áll. Vajjal üzik a'

keres>kedést Berlin , és Pots

dam felé.

Königsflügel , 1. Königsberg.

Königsfild , Cseh falu a' Chru- Königshütte , 1. Lauterberg-,

dimi ker.ben, 45 h. és or- Kbnigshuld , kir. vas , és aczél

vosi ferdövel. fabr. Silesiában Oppeln ker.

Königsfelden , biróság kö/.el ben, Malapantr mellett. A-

Brückbez HelvetziábanBern rzél , kasza, res/.clö, fürész,

kantonhoz tarto/ik , ezelött ülövas , sróf, 's más eíéle

egy nevezetes klastr. volt , készítményei jelesek.

es azon helyen állott; hol Königslutter , kant. Helmstedt

I. Albert Cs.Testvére fiától ker.ben , Ocker oszt. a' volt

Jánostólfelgyilkoltatott.Eza' Westfalia kir. 12 kbzséggel,

klastr. most a'nyoniorú pol- 6920 lak. A' föhelys.

gárok', vagy is a' vs jobbá- Königslutter, alkalmat jó rend-

gyinak menedékek. del épult vs Elmealatt , 4

Königsheim , 1. Königheim. kapi'ival , 1 vásár hellyel ,

Königshof , Königinnhof ob

der Elbe , kir. vs fallal ke-

ritve Cseh orsz.ban, a' KÖ-

nigingrätzi ker.ben , Elbe

mellett ; ôszvevévén a* kül-

sö vsokat is ; 343 h. és 2400

J.kat számlál. Egy fö tempi,

több más kath. tempi, és

kárton kézimivvel.

Königshofen im Grabfelde , Re

gis Curia in arvis , erfts vs

a.' Würczburgi nagy Herczs.

2 nemes kuriával, 1 várral,

1 tempi. 1 vs iskolával, í

árvaházzal , 181 h. és 1600

1. kik szántófoldjeikból , és

némelly mesterségekbôl él-

nek. Az isméretes fejér ser,

melly Ducksteinnak nev'ez-

tetik , ( mivel Lutter' vize

a'Ducksteini sziklákból sza-

kad) itt fñzetik 73 serhá-

zokban. A' buzér termé$

nagy jövedelmüt
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Königsmachern , bis vs Mosel kelheti. Vagyon Commcn-

mellett. dánsa, és ideiglartó örse-

Königssaal , mvs Cseh orsz. rege. Az orsz. foglaji is itt

Berauni ker.ben, hol Be- tartatnak. Nevezetes benne

raun Moldavába folyik 90 a' fegyvertár , a'370Q Dres-

liáz. és 1 czukor szitáló mü- dai akós hordó , a' tempi,

hellyel. pincze , es az ellerAen álló

Königssee , vs Schwarzburg- durva Lilienstein. 1756-ban

Rudolstadti Herczs. Thürin- ezen eröseg a' háborúfoly-

gi erdöben , 300 h. 1,500 1. tatása alatt neutralisnak

egy orvosi fabr. hamúzsír, deklaráltatotti

és fenyö korom égetéssel. Königstein , vs a' Nassau-Us-

ííonigssee , 1 mfd hosszú , és singeni Herczs.ben , 1,50 h.

1/4 széles tó ßajor orsz.ban és egy erös hegyvárral.

magas sziklaszálakkal van Königstein , Grófs. kozcHisége-

kerítve, és rakva jó-ízü sen Geudern Grófs. nak ne-

szemlingekkel. Rajta van veztetik. 1. Geudern.

egy szigetkápolnával,melly Königstetten, mvs és urada-

nem külömben maga a' tó lom Austr. Ens alatt levñ

is Sz. Bertalanról nevez- fertályban, Bécsi erdö alatt

tetik. való tart.nak határjai mel-

Königsstädtel , Cseh vsBiczowi lett, egy pléb: tartományi

ker.ben 244 ház. 1 karton torvényszékkel , uradalmi

müheliyel, 's 1 kath. pleb. várral, és 150 ház.

tempi. Königswald , Harrachi Grór

Königssteel, falu a' volt Bergi faluja Cseh orsz. Leutme-

nagy Herczs. Ruhr oszt. kö- ritzi kor.ben, s8oh. vászon

szén fejtéssel , üveg hutá- és pamut fabr.

val, és siamois fabr. Königswald, Tuni Grór falú-

Königsstein, vs Saxoniában , ia ugyanott , i8j ház. 's ne-

Misiai ker.ben, hol Viela- hány fabrik.

bach Elbébe folyik, 174 h. Königiwalda , falu Saxoniában

1050 1. vászon, és börfabr. Annaberghez \ óra csipke

Egy 1400 láb magasságú , kôtéssel , vas hámorral.

meredek homok szikláson Königswalde, falú Silesiában,

fekszi'k , melly ama' hires Glatz Grófs.ban 148 h. 720 1.

Königsstein vára 1J2 órányi takácsókkal , fejéritokkel ,

térségen állatt ,5.5o lak. kik és hámúzsirégetokkel."

közül 400-an a' katonaság- Königswalde, vs Brandeburg-

hoz tartoztak. Csak egyet- ban , Sternbergi ker.ben 1,50

len bejárásavan, sem mi- h. 1030 1. timsó bányávaí,

naásás, sem a' körül fekvö papirosmalommal, és posz-

hegyek áltálnem ostromol- tó fabr.

tathatik ; vannak szántó Königswart , Kunczwart , pri-

íoldjei , erdei, kertjei, ma- vil. helys. Cseh orsz. Pilseni

gazinjai, vizköblei az eso , ker.ben, 177 h. 1 kath. pléb.

és hóviz' oszvegyüjtésére , tempi, és várral; szomszéd-

és 900 réfni mélységü meg- ságában sok savanyúvíz, és

Íárható kutja, mellyre néz- az úgy nevezettDillenwald-

ve háborús idöben nagyon ban sok gránát , és topáz

alkalmatos menedékül szol- kövek találtatnak.

ál. Ágyújivalaz Alb ist, és Königswarthe, mvs egy várral

L alatta fekvö vst is érde- feleó-Luzatziában, Bauzen,



és Hoyerswerda bözött.

*&.önigswinter , kis város Rajna

mellett , Bonnhoz közel ,

Nassau - Usingen! Herczs.b.

Königs- fVusterh, usen , falu kö-

zép Brandeburgban, a' Tel

tow! ker.ben Sühne mellett

156 h. 2020 1. egy kir. vadász

Ttastéllyal , posztó és vászon

fabr.

Konin, kerületbéli vs Len-

gyel orsz.ban Kalisi oszt.

Varihe fónál 169 h. és 1350 1.

Könitz , mvs Morva orsz. Oll-

mützi кег. i uraságbéli kas-

téllyal, 1 pleb. íaoh.és 950

lak.

Könitz, Kaunitz, Lengvelül

Choynii a , (5.3o 32' 7" E. S/..

3.5o 14' К. H. ) kerületbéli

vs nyugoti Prusszus orsz.

ban,. Brahe vizénél , .316 h.

2,500 1. i kath. gymnasium-

mal, vászon, posztó fabr.

és karmazsiii festéssel. Ka-

lamázzal, posztóval, gabo-

nával, és darával kereske-

dik.

Könitz , falu a' Schwarzburg-

Rudolstadti Herczsegs.ben,

Saale mellett, 370 h. 1810

lak. malomkofargó miihel-

ly«l, ezüst, és rézbányával.

Konkan , egy jól megerosíte-

tett hegyi általjárás , Pani-

ani folyónál, keleti-Indiá-

nak Mysorei orsz.ban.

Konnefeld, falu, Fulda folyó

nál, a' volt Veszffalia' Ful-

dai oszt, 45 h. Itten vannak

alabastrom bányák, és 1

gipsz egetö mühely.

Könnern , 1. Cönnern.

Konnyostadt , 1. Poseko.

Konotop , (,51o 15' É.Sz..5l°5/

К. H.) kerületbéli vs,Orosz

birod. Tsernigowi Helytar-

tóságban.

Konrádswalde , falu Silezia'

Svajdniczi ker. 320 1. Tur-

fával bövelkedik.

Konratek , a' Koborló Uszbe-

cki népnek része, Aniu-

Darja fónak az Aral tóba lé-

vö szakadásánál , 100000 fö-

böl áll, Konras föhelyitöl

veltenevét, foldmiveléssel,

és baromtartassal foglala-

toskodik. Ezen népség ké-

szít bizonyos matériát ,

mellyet az ott bövsegben

találandó morena gyokér-

reí festeni szokott.

Konsk , hely, Orosz birodal.

Tomski Helytart. Siberiá-

ban , 204 h. czoboly v&dá-

szok a' lakosai.

Konskau , Lengy. Konskafalu

Austriai Silesia Tesni* ker.

helybéli Kaplánysásgal ,

tempi.mal , és oskolával, I

1 luth, oskolával, 1 urodl.

hivatalházzal 1 majorral, és

1 malommal, 107 h. és 740

1. számlál, kik Silésiai és

Lengyel öszve kevert nyel-

ven beszélnek. Azide való

földben buza , rozs , árpa ,

és zab terem.

Konskie , vs újXengyel orsz.

ban Krakói oszt. mellynek

210 h. 1 kard fabr. 1 pléb.

és posta stat/.iója vaffyon.

Konskovola , város üj Lengyel

orsz.ban Lublini oszt. ném

messze Visztula fótól 212 h.,

Mönstadt, Kunstadt, vs Alsó-

Silesiának Kreuczburgi ker.

152 h. és 1110 1. kik között

sok vargák vannak.

Konstantinápoiy , 1. Constanti-

nápoly.

Konstein, Kunczstein, falu Ba-

jor ország Altmühli he/.

Smutternél , 2 kastéllyal, és

üveghutával.

Kpnsczia , tôt falu Magyar

orsz. Liptó Várm. 9 kath. és

228 luth, lakkal, kik zab-

kenyérrel élnek. Savanyú

yízzel bövelkedik.

Kantaisi hegység , 1. Mustag.

Kontarfari , vs Moreában, 1.50

h. Dugókérgü cserfával , és

börrel kereskedik.

Kontop , kis vs 1 luth- tempi*



■mal , Silesia' Glogaui Her-

czegségben.

Koôj-fallag , falu nagy Maros

mpllett, Vácztól 3 1/2 óra

Hont Várm.ben Ipolyi já-

rásb. Magyarok , é= Tótok

lakják , a' k. Kamarának

Vissegrádi urad.hoz tarto-

zik , 424 kath. lak. Az ide

való földben ]ó dohány te-

rem, vagyon tulajdon pléb.

Kopais , tó Török orsz. Liva-

dia tart.

Kopanika f 1. Köpenicz.

Kopnsch , 1. Kuhasa.

Kopcsan, tôt falu Magyar orsz.

Nyitra Várm. Szakolczai já-

rásban Morvavizénél melly

a' Cs. K. Holicsi urad.hoz

tartozik , 1 ménessel 1652

kath. j8o evang. és 200 zsi-

dó lak. Holicsnak filialisa ,

mellytöl csak зЛ óra.

Kâpcsény , Kittzé , mvs Mo-

son Várm.ben, Posonhoz 1

órányira Austria határánal.

F. U. H. Eszterházy és Nasz-

wadí fam. 1642 lak. Néme-

tek , Horvátok , kath. és

czámos zsidók. A' Herczeg-

nek szép kastellyával , kis

várával, fáczányos és va

cias Erdejével, és postahi-

vatallal. Itt egyesültek a'

Magyarok elñszor az Austri-

aiakkal. Ferdinánd alatt; itt

igen jeles muJatságok tar-

tattak M. Merczi alatt; it-

ten készúlt az elsö kocsi

hintó.

T&opeke, Orosz-réz-pénz, melly

annyit ér mint nálunk, 1

krajc.zár, 100 kopek tesz 1

rúbelt.

Kopek , ezüstböl Orosz bir. 13

kt ér.

Tüopmhaga, Danianyelven Ki-

bbenhavu, (,55o 41' 4" É.

Sz. 30° 14.' l«"K.H ) Dania

nrsz.nak roegerösitetett fô

vsa , és a' királynak lakhe-

lye-, Zelandia szigetben a'

tenger «zorúlátmellett, ke-.

rülete 12600 singnyi ; r-égi

vsból, új vagy is Fridrik-

vsból, és az А так sziget-

Ъеп épült Krisztiania vsból

áll. 13 piacezal , 230 na-

gyobb részént igen s¿ép út-

szákkal , 4 Királyi» 's 20

más nagy palotákkal , 24

tóbbnyire fákkal keritetett,

külombféle vallás beliek-

hez tartozó tempi.mokkal ,

mellyek kozf t a' Sz. Három-

ság' temploma , \ 50 iábnyi

magas tornyával, különös

jegyzést kiván. Kijzonséges

ííbnyvtárja a' tudós Ticho

de Brahe glóbisával ker-

kedik ; ,5 Sinagogája зг Is-

pitaJlya mellyek kóztt Var-

tov ispitályában , 1850 be-

tegek taláihatnak helyet >

és a' szülóház , .a' hol eszt.

nként 1000 fehér személyek

gyermek agyban fekhetiiek

30 szegény házakkal, nagy

árvaházzal , 4000 részént

nagy, 's rsak nem mero tég-

lából épültt házakkalT és

97440 lak.kal, kik köztt 1900

zsidó. Az ó vsban neveze-

tes a' iátékezin melly be 1000

nézó béfér; az új vsban a'

Rózenburgnak nevezett fé-

nyes királyi kastély , min-

den émbernek nyitva álló_ ,

királyi ékes kertjei vel; iegy-

zésre méltó itt a' szép Ama

lia utsza is , és a' Fridrik-

piacza , a' 4 királyi Palo

tákkal, mellyekbol a' rop-

pant Amálienburg formál-

tatik. Az ide való Univer-

sitásnak konyvtárja 26oo«o

darabszámlál, füvészkertje,

természeti kincsek gyüjte-

ményje , test bonczoló szál-

lája , csillag vizsgáló tor-

nya, 's Prédikátorok' Sze-

niinariumja nevezetes. Е,-

zenkivül vagyon' itten a*

tengernek hosszaság-a'kikur-

kászásra ügyeló tisztség ,

l pattyantyússág Akademia
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a' száraz íoldi 's tengeri czellán , szappan, bor, p**

kadétok számára ; 1 képíró ' piros szönyeg, czukor, vas»

's képfaragó akadémia, ba- aczél 's t. ef. készitettnek.

romorvos oskola hajókazás Továbbá vagyon itten egy

oskola, taníló mesterek könyvnyomtató, és betüön-

sz.emináriumja , Collegium to mühely (ezegyetlen egy

de cursu Evangelii promo- Daniában ) viasz fejéritô

vendo, mesterségakudemia ínüv, hajó építés hely és a*

jól olintézett iskolák nema- t. Az ide való nagy keres-

«iketintézet, természetvizs- kedés , az Asiai kereskedés-

gáló, 's gazdasági tárgyok- . re ügyelö társaság által, a'

ra vigyázó' társaság ors/.ág- tengeri ke/.es társaság,és egy

gazdalkodástársasággabge- " kikoiö által gyarapittatilt,

nealogia 's heraldicai, ésa' 'kikótojében ¿ >o hajó bátor-

tudományok királyi társa- ságban í'ekhe . a' királyi ha-

#ága , a' keleti hi.stóriárá, jó hadiseregnek révpartja

és nyelvekre ügyelo társa- is szabatlon áll á' kereske-

ság, a* Skandinavi literVi- doknek, elomozdítatik. Az

tura, Daniai nyelv', és tii- ' Amak szigetje Kopenhaga

dományok társasága , a'ki- Vsával 5 hidak által kbt-

rályi órvosok', és seborvo- tetik ciszve. Ezen vs szom-

sok' a' szép tudnmányok, a' szédságában e' kovetkezen-

polgári erkolo.sre yigya'AÓ do királyi vára'k találtat-

társaság, a' vízbe fúltt era- ñak, u. m. Friedfichswerk,

bereknek segecielmet nyúj- Friedrichsberg, Friedrichs-

tó társaság, a' kézi me*ter- bürg, Friedensburg, Hirsch-

ség állapotja* meg n-me- , holm , Jägerpreis 's a' t. 17128

sítésére ügyelo társaság tbbb és 1705 eszt. égés által nagy

tanító intézetekkel ; a' ha- károkat szenvedett üioiben

z.abéli mestérségek szorgat- a' Dánusok itten egy esa-

mas üzetéiét elóraozditó ' tát vesztettek el az Anglu»

társasá ?, polgari iskolával, sok eilen; 1807-ben pedig

mellyben nem csak nyel- q Septembertól 5-ig az A11-

vek, hanem a' polgári élet- glusok ágyúzása alatt vala,

re szükséges más mestersé- melly által 305 háza elégett,

gek , és tudományok is ta- 's mintegy 1100 1. ölette-

níttatnak ; a' nótelen asszo- tett meg.

nyok társasága, melly a' Köpenitz, Kopaftiza, vs Posen

szegény Lyanykák nevelte- Herczs.ben kel. Prussziábali

tések elomo/.dítáeára ren- 86 h. 380 lak.

deltetett, ésa' t. Azon két, Kopfstück , német orsz. pénz,

fellyebb emlétetett könyv- melly egy huszast tészen.

táron kivül , még egy har- KopUovaet , vs Török ország*

madik is találtatik , ter- Bulgar-Ili tart.ban.,

mészeti kinesek' gyüjtemé- Köping , (59O 29' .50" É. Sz. 33e

nyével, "képesszobaval, pél- 3ft' 28" К. H.) Sved tart,

da mustrát öntö helyekel Mälar tó végén , fabrikák-

'9 a' t, Találtatnak több fa- kal , és kereskedéssel.

brikák Is, mellyekben : Kopolo-Po/yana,0\àh f'aluMar-

posztó , KyaPÍu » Pamut , maros Várm. Schnpuka fo-

csipke , selyem, vászón, vi- lyónál, vasbányákkal.

torlavászon. harizsnya, to- Koporie , vs Orosz birodalom

bák, porcaellán,hamu por- bz. Peter' várai helytart.
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Ekoparkánál. A' lak. a* fe-

hér káposzta ültetésével-, 's

ércz mész mosásával fogla-

latoskodnak.

Koppán , Török , mVs Somogy

Várm.ben , Magyaródhoz

1/2 ora F. U. a' Veszpremi

Püspokség, és H. Eszterházy

448 lak. Magy. kath. Régi

hires várának most csak

maradványi szemléltetnek.

KopparôtrgjleAn , Sved ország'

Thallandi tájjéka, a' melly-

ben gazdag érczbányák ta-

láltatnak.

Koppeisdor/, falu a' Meiningi

részen Coburg mellett 33 h.

140 1. tükör es violin íabr.

"Koppen , falu Silézia Briegi

ker. galiczk") bányákkal.

Kopporcs, tôt falu Gömör Vrm¿

Gróf Koháryhoz tartosik ,

és valami 20 há/.akból áll.

A' lakosai szénégetéshól él-

nek, mellyet a' vashámo-

rok számára szalítnak.

Kopreinitz , 1. Kaproncza.

Koptzevnica , varos úi Lengyel

ors/.. Radomi oszt. Vrona

folyónál 220 h.

Ко/у/, vs Orosz birod. Min-

szki Helytart. 950 1. ref. tár-

sasa , 's templ.mal.

Kopyl , kisded erósség Orosz

bir. Tauria Helytart. Ku

ban torkolatjának két ágai

köztt.

Kopys , (5\° 20' E. Sz. 48° 10'

K.H. ) úi ker.beli vs Orosz

birod. Mohileni Helytart.

Dneprnél, 1600 1. kik köztt

több mint 510 zsidók talál-

tatnak , kiknek itten Syna-

gogájok vagyon , azonkivüí

ítt vagyon egy Orosz, kath.

's protest, templom.

Rorairi, kis vs abó Egyptom'

Sarkichi tartban, több kis

' falúkból áll , a' mellyek

mind öszve mintegy 4000 1.

«zámlálnak, alacsony, de

még is elég erfta kastéllyal.

Kvräkok , Korjákok y Chora-

kok, népség a'melly Korá-

tól , az az írámszarvastól

vette nevét, Orosz birod.

IrkulsM Helyt. Szileriában,

Kamcsatka ésAnadyr koztt^

keleti tengernél. Lakosai

kicsinyek, а' Ыкпек ki<~siiiy

szemek , kistfejeb, gömbö-

lyü sovány orc/.ájok rövid

orrok nagy szájak , feketê

rövid hájok vékony szaká-

lok , hosszú szemöldöbjök ,

's setétszínü börök vagyon.

A' megtelepedettekre , és a.*

Kóbotlókra osztatnak, mind

a* két rész külömbfele nyel-

veken beszéll, 'sellenségek

módjára egymás eránt vi-

selietnek. A* megtelepedet-

tek a' déli tájjékokban ron

da füld Kunyhóhban élnek,

vadászattal , és halászattal

foglalatoskodnak ; szabad-

ságot szeretr.ek , egyenes

szivüek , emberségesek bá-

trak , és vendég szeretok.

A' Kóborló Koräkofc azírám.

szarvasa ikkal , mellyekböl

egy házigazdának 1000 da-

rab is vagyon, egy mphhal

bovelkedñ környekböl más-

ra költöznek , ezen csorda

iovedí-lmeibol élnek , bör-

böl készitetett sátorokban

lakoznak , nyírják a' feiei-

ket , a' szakálaifcat kitépik

gyanakodók , tolvajok, tel-

hetetlenek , kegyetlenek, és

S vi vess ;;gtelen ek.

Korassnn , 1. Chorasari. ,

Koratschew , 16' E. Sz.)

vs Orosz birod. Orelí Helyt.

Scheresatnál , 1000 báz. és

3000 lak. kik köztt sok kö-

télgyártó találtatik.

Karbnn, Dalmátzia' Grófsága,

3 mfdnyi hosszú , termé-

keny , és hegyektöl körül-

vétetett róna föld.

Korczewa , 1. Kortschewa.

Korczyn , Nowe Miasto , v. ú\

vs , kis vs Weioh-.el és Nid

da egybef'olyásánál Sando-*
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mir i Vajdaságban új Len-

gycl orsz.ban. Gyülés hely

egy Gymnasiummal.

Korczysk , Corcik , vs Orosz

birod. Volynski Helyt.

Kordedeardi , vs Valachiában

ült vizén túl.

Kordik , falu Zólyom Várm.

Beszterr./.e - Bányai Kamara

lószágához tartozik, arany

bányával , és 225 kath. lak.

Kordufan , kozép Afrikai Dar-

fur országnak mellék tar-

tománya , mellynek a' nyu-

gpti része csak most az ú-

jabb idökben foglaltatoít el.

Karelsttgorod , 1. Kekszheim.

Korenaja - Fuslina , remeKeség

Órosz birod. Kuríki Helyt.

melly mint búcsú hely , a'

hol Szüz Mária képe va-

gyon , gyakran látogatta-

tik, és a' hol legnevezetesbb

vásár ezen tájban tartatik,

melly végre itten 337 köbolt

építetett.

Korgaan , 1. Ghergong.

Koriíia , mvs Dalmácziánalt

Mliti szigetjében , jó kikö-

tôhellyel.

Korisko , (Nagy és Kis) 4 szi-

getek a' Guinea parton nyu-

goti Afrikánál, egésségtele-

юек, 's kev-és lak.kal; festó

fával bövelkednek.

YLoritna , falu Morva ország'

Hradisi ker. 73 h. 430 lak.

egésséges savanyú vízzel ,

örlö malommabfekete mész

égetô kemenczével , és kat.

tempi.mal.

KoritscAan , mvs Morva orsz.

Hradisiker. 160 h. 1200 lak.

kik köztt 133 zsidó, kastél-

lyal , savanyú vízzel és fer-

doházzal , üveghutával ,

pléb.val , hamuzsir égetfí

hellyel , i majorral, ser és

pálinka fozéssel.

^orjäkok , I. Korákok.

Rorkosa , vs Sziberíában az

Oby fónak jobb partján.

&Srie , kant. a' Casseli leer.

ben , Fulda oszt. Westfah-

ában > 10 kôzségekkel , ée

3460 1. hasonnevü iöhelys.

pléb.val.

Körmend, С47э i2' 8" E. Sz.¿

.díszes mvs és Urad. Va»

Várm. Szombathely és L5-

wô köztt, ¡kozel hozzá a*

Pinka a' Rábában folyik;

egy várral , vadas , és fá-

czanos kerttel, és sóházzal;

postával , kath. evang. ref.

tempi, és Synagogával. F.

U. H. Battyányi lak. 145Й

kath. 857 akat. 2-69 zsid. 7

ó hitü.

Körmöcz- Bdnya , Kremnic^ ,

Cremnitzium , (48o 42' Ё.

Sz. 36Э 33' 32" K. H.) régi

már 1 100-ik évben a' sz. Kir.

vsok kôzzé iktattatott bá-

nya vs Bars Várm. Garan

jár.ban , Besztercze bányá-

tól 4 mfd magas hegyektôl

körülvett völgyben. Maga

a' belsö vs csak 32 házak-

ból áll , köfallal keríttetett

's 3 kapuval díszes. Epûle-

tei között nevezetesbbek ;

a'.vsi Szentegyház , a* Sz.

Ferencz Szerzetebéli tempi,

a' Kir. kamaráftak épülete,

mellyben az arany az ezüst-

töl elválasztatik , a' vshá-

za , de külonösen a' Sz. Há-

romság* képe , 's az ugró

kut , 'st. ef, A' várban, melly

két fallal és bástyákkal e-

rósítetett legjelesebb épü-

let a' Sz. Katalin' tempi, az

órás és nagy haranggal é-

keskedô torony a' vizi esa-' ,

torna 'sa' t. Külsö vsi mes-

sze terjednek , számos jeles

Kir. bányász épületekket

vendég fogadókkal és ser-C

fôzôhàzzal birnak. Vagyó1',!

itt az evang. lakosoky4,^

templomók ; azonkiv^j a»

Gymnasium, nemzér'-^ isfco--

la , polgár ispitály ¿3 Safco.

na tárház. La», fótofe

németek , eaej^ u'tolaók h>--
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hetokápen maradéki a' r'é- sik élelmeket.

gi Quadusü és Gothuszok- Kormos , tót íalu HontVárm.

пак 's még most is a' nyel- Gróf Kohárihoz tartozik.

vek aiig érthetô a' tiszta Ezen íaluban sok luth. Ia-

néníet elött. — Esmérete- koznak , kik föld , es ször

sek nem csak nálunk ha- lö mívelésbol élnek. Fa

nem egész Europában is a' nélkül пет s/.tikölködik.

Körmöczi агапу és ezüst bá- Kath templommal, éspléb-

nyák , mellyek közül a' val dicsekszik.

leggazdagabbak közel a'vs Horno, Krena , nagy tót fallt

hoz esnek ; legnagyobb ré- Nógrád Várm. A' határai

sze a' körülfekvö hegyek- messze terjednek , kevés

пек raár egészen alá vagyon szántó földje , de sok rétje,

ásva , '* ez okozta mar a' 's nagy erdosége vasryon.

többszöri bészakadásokat. Ezen lakosai saM juliokat

Leggazdagabh ezek között tártanak. A' gyümölcs it-

a'Katalin nevü mína,melly- ten boségben terem. A* fog-

nek bémenetele és belsö lyokat itten kiváliképea

csornokjai valóban látásra télben szokták fogdosni.

méltók , láthatnl itt t. i. Hornburg, mvs Bajor ország*

veres ezüstérez. ereket, *et« Relzati ker. tobák íabr. és

ef. A' bányákhoz téjszínü malomkö bányával.

patak, melly az alsó utszá- Körnerküste , v; bors-part ,

ban egyesül 10000 ölnyi Malaghetta , felso Guinea*

messzeségrol vezettetett ide tengerpartjai kö/.ött a' leg-

külombféle kósziklás helye- ismeretlenebb , kozép Aíri-

ken által a' szomszéd vár- kában , S. Annen Captó!

megyéknek segedelmével. vagy Scherbro fótól (7Э 10'

Igen hasznos a' bányászi E. Sz.) egész Palma Cap-ig

mesterségek üzésére 's a' (40 15' É. Sz.) ész. nvugot-

szükséges malmok fqrgatá- ti köztöl dwlkelet kö/.nek

sára. Találtratik a' Körmö- miñt egy 90 ííeogroph. mfd,

czi bányákban gáliczkó , hoseza.^A' tart. a' partnak

mellyböl több helyeken gá- mentében többnyire róna,

liezolai fözetik ; azonkivül és térmékeny ; belsejében

ezámos és külombféle dra- akadni nehány sorhegyek-

ga kövek is. Vagyon itten re , mellyek a' partokisr ter-

Bányász ítéló szék, és pénz- iednek. Az éghajlat nagyon

vero ház , mellyben vert heves, de a' sok morsár

pénzek mind К és В bé- miatt egésségtelennek tar-

lyegeztetvén, könnyen má- tatik. Jelesbb fójb Rio,Me-

eoktolmegküiömböztethet- surado , vagy S. Pál , Rio

пек. Itten veretnekaz esmé- Junko , Rio Tabo , Rio Sex-

retes Körmöczi aranyok a* tos 'sa't. a* partokon mo-

rudakkátettaranyból;most csárok vagynak. A' földter-

pedíg legtöbb arany és e- métoei között nevezetes a'

jzüst-rudak a' Becsipéozve- Guineai , va?y Malaghetai

rö házban hordatnak. Por- hors, tuJajdonképen para-

táji il. 48.56 kath. 708 evang. dicsommng (Araomura gra-

lak. számlál , kik a' bá- num Pararhsi) ezenkívüb

nyászságon kivül méhek- ri/.skása heias:ryümölcs, pa-

kel, seíyembogarakkal es mut, indico, erdóségek.e-

çeipke késaítéasel is kere- leXánt, ©ros/ián, pa.r<lucz,

ézarvae



ezarvasmarha, áíszri<5, kees- Korona , ezüst pénz Angliá*

ke, szelíd , és vad szárnyas- ban 2 for. 21 krtér; Koro-

állátok , hal 's t. ef. Lak. na 2 marknyi Dániában 1

Hegerek , külombféle nem- for 16 kit.

zetségüek , u m. Quoscha- Korortás tallar , Belgiomi ezü»t

ok , Folschaok , Karanok, pénz 2 for. 16 krt. ér.

Konde-Quoschaoit , es Qua- Korond , falu , Erdély . or«-

Ы-Мапоок. Ragadozók , és s/.ág' Udvarhelyi Székely

gyabíakodó'k , csak ágyékok Székében, hasonnevü fónáí^

kbrül van takaródzójok , halmok köztt fekszik. Eb-

rizskását i borsót , és hfor- ben Székelyek Iakoznak , f

söt - térmesztenek , ée vas kath. és Unitar. pléb.val,

poftékákot dolgoznak. Ki- 's savanyú vízzel.

j-'ály.aik határrtélkül ■ ural- Koronovo , 1. Krone« , .. .

kodnak, és alatt! válóiktiól Korvp , vs Orosz birod. Polta*

mélyen tiszteltetnek» A' ke- vai Halyt. Desna és Koro-

peekedéfi'Lteek'ély y éa- csak pa mellelt, kereskedik.

b-orsr'a'^ elefántcsontra , és Koropiec , falu Galliczia' Zlo-

Sklávnkra terjedkL-Belsö- czovi kér. dohány termesz-

réíúeia' tart.nak aranyat is téssel. .

terem., Töhb Negér 'lart.ra Körös , Chrysius, Kreisch, 3

osztatik. Europai kiszállók- fó Erdt lyben , és Magy. or-

r.a-sehol sem akadnr.- . . szágban 1 Sebes Koros,melly

YLornhaus ; mvs, kastei ,'Urad. Erdélyben Sebesvár felett

ftakowiczi -» ker'.ben; Cséh . ered , magas , és puszta Al-'

orszíbein H. Svvartzenbersé. pesek kozöfct folyik Telegd,

Komrt?i!ars1F£aisszu3 orsz. Po- és Nagy-Várad méllett, é»

seni- Heíytj i > ' t * '.: . , - minékutànna a'fejéry. ésfê-'

Kornncuóurg , (48o 19' 511' •£*'• kete köröst magához vet-"

Sz. 3.3o 58' 45" K. H.) vs te, Csongrádnál a' Tiszá-

Austriában , Ens folyón a- ba üralik. 2) Pekete Ко-

lói .- Mannhardsbergen alól ros, a' Bihari hegyekeri e-

levö fertályban , Duna fp- red i és Magyar orsz.nak fo-

irak jobb partján 230h. «zóoo - lyik. 3) Fejér Koros Vuí-

. 1. i- ifo oskolával , ktr.bélí kán hegyén ened. Mind a'

hivatallal , birodalmi tör- 3 arany port visz raagával;

vényszékkel , és égy kath. Körö* , (Nagy) népes mágy.

pléb.vab: . ■ Г ravs Pest Várm. Alpár. és'

jiorol, ker.béli vs Orosz bir.' Czegléd köztt. Abonytól 3

Poltawai Helyt. a' hason- óra. F. U. több nemes farp.

nevü fónál , melly Psolba 12x95 i-ef. 4.56 kath. 49 ó-hi.t.*'

szakad. ' 124 zsidókkal 2000 h. egy

Korompa, (alsó) tótúl Кruna, ref. Gymn. tulajdon pléb.

falu Posony Várm.ben Gróf és tempi, postaház. Lak.

Brunszvik Jósef birtoka , juhtartással, szölö mívelés-"

gyönyörii kastéllyal , igçn sel és gabona termesztéssel

ezép kerttel; Van itt még foglalatoskodnak. .

tekenösbeka tó , Urassatri Körös (kis} mvsugyanôtt 679a

eerfozóház, téglaégetôhely, magyar , és tôt Lakpsokkal,

nevezetes vendégfogadó ,' és 1 kath. és ref pléb.val.'

7^2 kath. és 6i ziidó lak. Fdldes Ura Vattay familia,

kath, pléb. és templom is, Vadkertöl 1 óra: nagy me-

ezftlomíveléssel. . . .. xei gazdasággal.

BÜB. ЬВХ. III. DARv . . it
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KdrOs.Btínya , Altenburg, Crj-

sio Bánya. (46o 9' 20" E.

Sz. 40° 26' 34" К. H.) sza- .

bad hegybánya helys. Za- -

ränd Várm. Erdélyben , a' -

Koros erénél r \ó aranybá-

nyával, és mosással, kath.

és ref. Magyarok , és ñera

számlál 1440 kat. 80 eggy„

40 nem eggy. görög és 10

Ssido. lakosokat. A' kath.

valamint az eggy» es ñera

eggy görögök is birnak tu-

lajdon pléb. és teriiplorook-

kal. Itt tartja Körös Várm.

gyüléseit.

eggyesültGörögök 'sOláhok KörOti katona vid4k , Horvát

lakiák.egy kath. pléb. val. . orsz. Körös Várm. Sz.Györ-
* T „ T i Î l._4. J-ÍU1. _1 • ' CI.

Kdrôtmezô , Jaszenye , Tra]

ezy , Rusnyák í'alu Márma-

ros Várm.ben Gallicziaha-

táránál a' fekete Tisza mel-

le'tt , egy kat. és nem eg-

gyi kat, vidékkel, és Sla-

voniával határos. Nagysá-

ga 49 □ mfd' ; 52000 népes-

séggel. 2 mvsa, és 192 fa

illi. Fö helye Chasma.

gyesült Görög tempi. Erdö- Korotojak , (510 5' É. Sz. 57o

ségéb«n sok fa levágatik , K. H.) erös ker.béli v»,_Ó

¿s tulajra alkalmaztatik

Földes Uraság &' Királyi

Kamara , harminczaddal,

* deszka metszövel.

Köröjpatak , . Eschenback ,

rosz birod'Vororieschi Helyt

egy hasonnevö fónak E>on-

ba való szakadása mellett,

2400 1. Selyemmel, es pa-

muttal kereskedik.

Krischparu.Erdélyb. Széke- KorostcAa , (,50° 45' É. Sz. 54»

lyek fôldén , Udvarhelyi 18/ K. H.) ker.beli vs Orosz

Siekben , hegyek köztt ,

Küsmöd vize mellett Eté

den alól , lak. nemes Szé

kelvek egy réf. és Unit. pléb.

»1 ° ЛГ :_ Ji.fi! - _,Л.

bir.' Kurski Helyt. hasonló

nevü fónál ,1033 faházak-

kai, 7670 1. Salétromhutá-

val , és kereskedéssel.

val. N. Kemendtöl 3 1/2 Korpnna, Carpona, Karpfen,,

óra. i •jbf.-r ! Krupenicze (48o 22' É. Sz.

Körös Farm. Çottus Crisien- 360 44' К. H.) régi szabad

sis, Kreuzer Comitat , Hor- Kir. vs Zólyom Várm. Alsó

vát Orsz.ban Száván innen; jár.ban Krupenicze vize

Varasd , ZágrábVárm;Drá

va, Körösi kat. vidék és

a' Száva között. Nagysága

30 □ mfd népességé ¿¿joSo,

számlál 2 szab. Kir. vst, 2

mvet , 294 falùkat és 2 pusz-

tát. Földe bôtermekenysé-

gü gabonája , bora , dohá-

nya elég terem. Két járás-

ra vagyon felosztva. Ittva-

gyon

Kördtd , (az E. Sz. 46O l' és

a' K. H. .340 17' alatt) Cri-

sium , Krisevecz , Kreutz

hason nevü Várm. és járás-

nak föhelye, szabad, és Kir.

vs Kaproneza és Verbovecz

között , Bécstôl 36 Budától

pedig 34 pósta mfd. Széke

eggy. görög Püspöknek ;

mellett , közell Honth Vár.

hez Selmecztöl 2 órányira,

számlál 1560 kath. és 1800

evang. lak. kik Németek 's

Tótok , külomféle mester-

ségeket, foldmívelést, szfil-~

15 és gyümölcs termesztést

üznek. A' vs épületei ésut-

szái csinosak. Jegyzést ér-

demel a' vs Szentegyháza ,

melly hajdan tornyokkal

megerosített vala , 's vár

gyanánt szolgál; a' Piaris-

ták Collegiomja, kik ittaz

ifiuságot Grammatikabéli

tudományokban tanítják.

Az evang. is egy templo-

mot bir.nak. Vidékje igen

kies, , levegöje egéséges, bo

ra kozépszerü, de kivált-
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ïtépen hires , és kedves a' tart. ;

gyümölcse. Portája 3. 6f>o. Koseíesk , (54? 1»' E. Sz. 53»

Korschenbroich , falu Francz. 5' R. H.) ker.béli vs Orosz

orsz.' Ruhri oezt. Mylen- bir.' Kalugai Helyt. Schis-

douk helys.nél,'s kastélynáí,. dránál , 559 h. 7. tempi, é»

ezzeleggyüt aago 1. száralál, 2770 1. Kereskedik.

vagyon len, és gabonamí- Kosemitz , faluSiléziának Bri-

velése , és takácssága. egi Herczs.ben , Nimotschi

Yiorsun , vs Orosz bir* Kiewi ker. 220 I. A* szélraalom he-

Helyt. Rosz fónál.

YLortgene , helys. Nord-Beve-

land szigetjében, eggy. Bel-

giom orsz. Cheldetorkolati Kosloff, 1. Eupatoria.

oszt. 560 1. Koslow,(54? itfÉ.Sz.tfO 57' K.

YLortschewa , Korczewa (56a H.) rosszúi épült ker.béli

40' É. Sz. ,54o ,50' K. H.)vs " ~

Orosz bir.' Tveri Helyt.

Volga fónál , és Kortscheva

patakiiál , 460 1.

YLôrtvélyes , 1 német falu Vas

Várm. Elentendorf német

nevezet alatt , a' póstaut

és Királyfalva mellettfek

gyén most kiüresítetettsár-

ga Krizolit bányáji vagy»

nak.

vsÓrosz bir.TambowiHelyt*

Lesnoi Voroneschnél , 123/

faházzal , 275 fabolttal, 9

templommal, 1 klastrom-

mal, 7110I. kik a' foldter-

méssel, de kiváltképen ba-

rommal, bésózott hússal ,

és fadgyúval kereskednek.

szik , egy evang. tempi, len, Kosm«nos , falu Cseh orsxág*

és s/.ólomíveléssel. 2) Hor- Bunzlaui ker. 160 h. egy

vát falu Moson Várm. 760 szép kastéllyal, kartonfabr.

1. i kath. tempi. Az elsö és selyem mivelésscí.

Battyányié a' másik H. Esz- Kosseir , kis tenge'iés keres-

terházié. Van tobbKortvé- kedo Vs a* felsö Egyiptom'

lyes is.

Korjrctin , vs Orosz bir.' Bia-

lystoki Helyt. 52 h. és 250

lak.

Kosa , Volgának mellékfóvi-

ze , Orosz birod.

Kösching, ravs Bajor orsz. I-

sar ker. ben.

Koscian , l. Kosten.

Kosiers , 1. Behrendt.

Ko/cAía , egy foldcsúcs az A-

vatschinski tengeröbölben.

K<wtf/,,Lengyelül Kozle (50°

keleti részében , vervs ten-

ger mellett puszta tájban;

egy Arabiai Király' hatal-

ma alatt vagyon , kastél

lyal , kikötövel, és kiktftô-»

torkával. A' házák itt több-

nyire a* napon szárítótt

teglákból vannak felépítve.

Az 6 lakosai nagyobb ré-

szént Arabia , 's Egyiptom-»

béli kereskedök, kik itten

addig laknak , míg a' por-

tékájok él nem fogy.

15' E. Sz." 35o 48' K. H.^ Korsimbasar , vs keleti índiá-

ker.béli vs , és erösseg Sile- nak Bengalai tart. haszno-

zia Opelni Herczs.ben , O-

dernél , Gróf Plettenberg-

hez tartozik , 207 h. és2270

1. 1745 és 1807 eszt. ostrom

alatt vala.

Käsen , 1. Altkösen. .

Koseíesk , ker.béli vs Orosz

san kereskedik , kiváltké-

Í»en ki nem dolgozott se-

yemmel , selyem , és pa-

mutmatériáVal ; azért va-

fyon itten több Europaik-

ól álló kifceskedök' társa-

séga»

bir.' Tschernigowi Helyt. Kossolna, Kesselsdorf, tôt fa*

Osternél, aooo l. vásárokat lu Po;on Várm. 1 kath.

11*



<~ 1

tempiГШal, 's szolomívelés-

eel. A' lakosai nagyobb ré-

szént fazékasok, kik szép

cserép edényeket szoktak

ltészíteni. Palfy familiához

tartozik.

Kossow , vs uj Lengyel Kirs,

ban Siedlcei oszt. 100 h,

Kossow , vs Galliczia' Stanis-

lavvowi ker. só fozésel.

Kossoverfeld , 1. Amselfeld.

Kostanpol f vs Orosz bir.' Vol-

hyniai Helyts.

Kostajnicza , 1. Kosztainicza.

Kostet, Morvai nyelven Podi-

win kózépszerü vs Morva

orsz. Hradi&chi az elébb

brünni ker. Tayánál , i

pléb.val , és egyszersmind

ország Dékáneággal. 219 ke-

resztényi, és 15 zsidó ház-

7-al , 1120 keresztény 's 344

zsidó 1. és méhtartással.

Kosteiecz , Adler fónál , mvs

Cseh orsz. Königinngrützi

ker. 298 h. és Uékán tempi,

mal.

Kästeltet , Elbénél, szabad vs

kftfallal körül véve , Cseh

orsz. Kaurzimi ker. 166 h.

I fátzános kerttel , Dékán,

és kath. tempi.mal , melly

a' vs elött áll.

Kostelenz , mvs Morva orsz'.

OU miiczi ker. 1 pléb.val 89

h. 1100 1. és 1230 holdnyi

szántófolddel.

Kosteina, h Kosztolna.

Kostély , kis Oláh falu Krassô .

Várm.ben, Temes vizemel-

lett , N. Kostély szomszéd-

■ágban , F. U. a'k. kamara.

Lak. ó-hitüek. Itt vagyon

ama nevézetes csatorna ,

melly által mintegy 1 1/2

mfdre a' Ternes Bege vizé-

vel öszvekapcsoltatott , és

Te'mesvár alá foly.

Kesten f Lengyelül Koscian ,

ker.béli vs Poséni Herczs.

Я02 h. 2480 1. és takácsság-

gal.

Kvstenblut , mvs Abó Siléziá-

nak Neumarkt-Kanthi km

Breszlawi. Sz. Viocze neyù

részéhez tartozik , 90 h. 483

1. és sely emmiveléssel.

Kostiansk , helys. Orosz bir.

Vorones<:hi Helyt. Salét-

romfôzéssel.

Kostin , Kovitsch vs Orosz bi-

rod.' Mohilewi Helyt.

Kostl , mvs Kárniolia Neus-

tüdtli ker. 1 hegyen épült

várral , Kulpánál, 72 h. és

1 kath. tempi mal. A* lak.

inkább kereskedésbbl, mint

sem íoldmívelésb&l élnek.

Kostroma, Orosz birodalmi

Helyts. szükolküdö , csak

erdokkel bövelkedö tart,

mellybeD sok fók, és tavak

talâltatnak.ValogdaVjâtka,

Nischegorod , Vladimir , és,

Jaroslawl között feksiik ; a'

fôldjének kereksége 1808 3/4

Q mfdet foglal magahan ,

melly I146090 1. számlál,

kik erôsen az élelem s/.er-

zésének okáért más tart,

nyokban kivándorolnak.

Azok kiváltképen, Oros/.ok

szoktak lenni. A' neve/ete-

sebb fó vizei e' következen-

dñk, úgy mint: Volga . és

Kostroma. Az égally itten

- kellemes , és egésseges^ A*

földje gabonára, és lenre

nézve termékeny; mészko-

vet , és torfát boven szol-

gáltat.

Kostroma, Oroaz bir. vsa (57»

42' 30" E. Sz. 58o 51' K. H.)

Volga' bal partján fekszik ,

hol Kostroma belé szakad^

Gbrög Püspök' lakhelye ,

1047 h. 50 tempi.mal , 1

klastrommal, 1 Seminari-

ummal , és 9060 1. Itten

vannak 16 bagariatimár

mübelyek, 4 nagy, és âlris-

sebb vászon fabr. 2 kis, Ber-

lini kékfesték , és Spanyol

viász fabr. és 1 sófñzohely.

Apr<5 portékákkal.'s földiter-

mtissel hasznosan kereske»
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dik. aütésére azolgál. Ilten ta*

tLostttyn , vs Poseni Her.ben laltatik 2 hid 1 major, 1

Prussziában 156 h. 690 1. serfözö, és vendég fogadó

Koswik , heiys. Angl, orez.* ház. 170 1. saámiál.

Kumberlandi (Jrófságában, Конусе, va újLengy. Kirs.Kra-

plajbász fabr. kó oszt. Szremiava fónál

l&ostzieglow, vs új LengyelKirs. 97 h.

ban Kalisi oszt. 13,50 1. Kotatij , fô vs Oeorgiai Imi-

Kostzinoven , Andreaswalde, rette Herczs,ben , Fachs fó-

falu keleti Burkus orsz. O- nal 80 szegény zsidó , kat.

letzkoi ker. hol ceiipa Uni- és Török familiát száralál.

tariusok laknak , 17 h. Görög Metropólitának lak-

YLoitzminesk , vs új Lengyel helyével.

Kirs.ban Kalischi oszt. 690 Kotelnittch , (57O 40' É. Sz»

lak. 650 5о/ к. H.) ker.béli v»

Kojtzow , vs Gtlliczia Szta- Orosz birod.' Viätka Helyt.

niszlawowi ker. 1 soi'özö- Viätka fónál, 600h.es 396-0

hellyel , mellyben eszten- lak.

dönkent több mint 20000 Kotjäkow , (540 14' É. Sz. 64a

mázsa só készítetik. 18' K. H.) her.béli vs Orosz

Kôszeg , 1. Güns. birod.' Stmbirski Helyt. Su-

Kosztatnicza , vska Horvát or- ra és Goronl.a fóknál, 60

szág' Banalbatáran , Died h. és 210 1.

"Kesseli

übolbe

0 , röisege

katonai szolgálatot teszik , szik.

résszerént pedighatarörzök Kotnar , kisded vska fele5

lakoznak ; kat. és nem e- Moldva ország Harlevi tart.

gyesüit görög pléb.val , Sz. melly az ö hires szöllohe-

Ferencz szerzetbéli Barát- gyei miatt dicsértetiki kat.

klastrommal, harminczad- templom.

dal , póstahívatallal , Pa- Koto , vagy is Kwitta , felsô

lanká szigetében álló várr Guineának tart.nya rab-

ral , és Kontum.ácczal. szolga parton. Az ö lakosai

Rosztelecz , tót falu Trencsén a' sófozésbol és halászatból

Várm. savanyú vízzel. A' élnek , 's Guineábol ello-

földje terméketlen, azért a' pott rab szolgákkal keres-

lak. nagyobbrészént mind kednek. A' föhelye

napszámosok az Urasági Koto , a' vagy Kwitta egy

szolgálatban élnek. Daniai kereskedo bojttal

Kostolá* , nagy Kostolány , és Prinzenstein nevü kas-

mvs Nyitra Várm.ben, Gal- téllyal.

góczhoz ny.ra 2 3/4 ora F. Kotschau , heiys. Cseh ország*

U; több Uraság, lak. tôt. Pilseni ker. melly GrófZin*

kath. és egyebek. Hires va- zendorfhoz tartozik 52 Ь.

la régi , Máttyás Kir.tól csipkekötöhellyel.

ostromoltatott kastéllya. Kotschbusen , 1. Sindi.

Kojztaina , magyarúl Egyhá- Kottvhin , 1. Gochin.

zas, falu Trencsén Várm. Rotta , tengeri vs Cananor-

Vág folyúnál, savanyú viz- ban innensñ Indiának Ma-

zel , melly a' lakosok- labári partján, kar-ton fab-

nak italokra , ée kenyér* rikával.
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Kottat* , Kottaram , vs Tra- lak.kal

vancorében innensö Indiá-

iiak Malabari partján , sok

takácsokkal, ezüstmívesek-

kel , és számíthatatlan ide-

gen kereskedöktöl látogat-

tatik meg.

%otb'ts , ker.béli vs Alsó Lu-

zatziában, Spree fónál 612

h. ,557o 1. posztó, és vászon

fabr. viaszfejérítovel, csar-

timár mühelyekkel , ésser-

fozésekkel.

Köttwein , 1. Göttwich.

Kot1wit z, , falu Slésia' Sagani

lierczs.ben , mészkobányá-

val.

"¡¡Lotzenau, helys. Alsó Slésia'

Liegoitzi Herczs.ben 1 régi

várral.

Kötzschau , falu Saxoniában

Merseburgi megyében 66 h.

296 1, sóbányával , melly

esztendônként 80000 mérôt

hoz be.

Kötschenbroda , falu Saxoniá

ban, Meisseni ker.ben, El

be mellett, 2 országos vá-

sárral , és szöllöheggyel.

Koueit , 1. Gräen.

Y^oueiteheon , tart. Chinai bir.

ban Asiában.

Koupang , 1, Kupang.

Kovaszintz, vagy Kovaszinetz,

Kolave , Olahfalu , Arad

Várm. пет. eggyesült görÖ-

Kövar vidéko , Districtus Kô-

várensis, Erdélyben egykor

kôzép Szolnok Vármegyé-

nek része, evvel , Magyar

országgal, és belsö Szolnok

Várm.vel határos. Nagysá-

ga 12 1/4 □ mfd. 1761 eszt.

csak Oláh lakosi 17322 szám-

láltattak , ezeken kívül van-

nak Magyarok is. Folde he-

gyes, és csupa erdös. A' le-

vegöje kemény. Le^jelesebb

folyója Szamos , melly déli

és nyugati részeit nedvesí-

ti ; 's Lápos vi/.e , melly bel

sö Szolnokból jovén , e*

Várm.ben foly a' Szamos-

ba. Fold és szölö mivelte-

tése silány, marha tartása,

szén égetése , 's gyümölcs-

cselkereskedése jeles. Tolgy

fa erdeiben számos sertés

csordákat makkoltat. Sok

vad állati is vannak. Haj-

dan arany és ezüst bányái

is voltak , míg a' f'elsö 's

Kapnik bánya, és Nagy Fe-

kete, tôle el nem szakasztat-

tak. Fö Kapitánnya vagyon

a' Fö Ispán helyett. Négy

kerületekre osztatott: a'

Berkesi 21, a' Bunyi 30, a'

Nagy Somkuti 20, a' Váádi

19 helységeket foglal ma-

gában.

gök templ.val. * Jó ízü , és Kowel, Kovelsk , (51o lo' Ë

egésséges borral kérkedik. Sz.) kerületbéli vs Orosz

~&ovaI, ker.béli ve Poseni Her- birod. Volinski Hely t. Tura

czség Prusszus Orosz 212 h. folyónál.

1340 l.ser,'s égettbor f&zéssel. Kävi , Kamenane, nagy falu

Kovócjí , helytég Pilis Várm. Gömör Várm. Jolsva és Rat

hen» Budához 1 i/г, Solmár- kó vsok köztt mintegy mfd-

hoz, és Telkihez 1 mtfd.

F. U. Vattay fani. Lak me-

rö Németek , hat. A' hegyek

köztt jó káposztával és ta

ños répával bövelkedik. Itt

irtam Anthropologiámat.

Kowntevo , Schönsee, (53° 9'

10" E. Sz. 360 34' 2i"K.H.)

vs új Lengyel Királyságban >

Bromberg oszt. ,50 h. és 390

nyire Tiszán innen , a' Csá-

ki Gróf familiához tarto-

zik , nagy vas kereskedés-

sel. Mintegy 250 házból all,

mintegy 50 Nemes familiá-

nak van benne Curiája , és

mezei gazdaságból , és ke-

reskedésbftl élnek. Sok rozs

pálinka fözetik , és messze

foldre kihordatik, A' lak,



• evang. van Ekklesiájok , és

Grammat. iskolájok.

Kowno , Kauen, (54o 35' É. Sz.

38э lo' К. H.) kerületbéli

vs Orosz bir. Vilnai Helyt.

Vilja folyónak Niemenbe

szakadása mellett, 780 ház.

és 5000 lak. a' kik kath.ból,

luth. reí", tatárokból , és

aooo zsidákból állanak. Va-

gyon itt a' Jesuitáknak

Collégiumjok. A' hársfa

méhser , melly itten készí-

tetik , híresnek tartatik.

Kereskedik gabonával, тег-

zel, viasszal és a' t.

Kowrow , (560 10' É. Sz. 59O K.

H) kerületbéli vs Orosz bir.

Volodimiri Helyt. Klybsmá-

nál , mészko bányákkal.

Kotoyma , 1. Kolyma.

Kojrdunoivo , vs Orosz birod.

Minski Helytart.

VLotaczovka , Nemes vs Galli-

cziának Zileszcziki kerül.

Dniester mellett.

Kozákok, igy neveztetnek ál-

taljában azon nemzetségek,

mellyek az Orosz, Lengyel,

Ukraina , 's t. т. tartomá-

nyoknak keleti 's déli ré-

szeit oltalmazzák 's ezért

нет is fizetnek serami adót

hanem csak a' katonai szol-

gálatra köteleztetnek. Oro-

szoktól származnak , 's az

ß nyelvek is tulajdonképen

az Orosz nyelv , melly még

is soktörök, és lengyel eza-

vakkal , öszvekevertetett.

Majd minnyájan a' Gbrög-

Orosz vallást követik , de

a* polgári alkotmányokra

nézve függ?tlenek. Ugy az

eredeteket mint a' jelenva-

ló állapptjokat tekintvén ,

két fo ágokra szakadnak :

t. i. a' kis Russziai , (Ma-

lorossi) és Doni Kozákokra.

Ezeknek mind eggyike több

mellék-ágokat szült , ezek-

töl származnak a' Wolgai ,

Tereki , Grebinski , Urali ,

és Sziberiai Kozákok. Mint-

hogy ezen Nemzetség a' Wol-

gán túl fekvö tart.nyokból

került , nem ok néíkyl a'

külümbféle Torek, és Tatár

hordáknak maradékai gya-

nánt tekintetik , mellyek

ottan letelepedvén szapo-

rodtak , 's lassan lassan a*

szomszéd vidékeket fegy-

vereik által meghódították.

Az Orcsz bir.ban már rég-

töl fogva különös Státust

formáínak , melly a' Tatár

bir.nak feldulásától állítta-

toítfel , 's az Országló-szék-

tölfoldekkel mcgajándékóz-

tatván , a' határok brzésc

reá bízatott. Mostan ôk te-

•zik többnyire az Orosz re-

gulátlan lovasságot, melly

tulajdon csoportokra oszta-

tik. A' kis Piussziai Kozá

kok szorosbb határok kbz-

zé vettetvén az Europaí

szôkàsokhoz közelebb jár-

nak , 's reguláris katonaság

gyanánt szolgálhatnak. —

• A' Kozákoknál nincsen ne-

messég , mindnyájan egy-

gyenlö jueokkal birnak ,

magok közlil választják az

Elojárókat, és csak a' leg-

felsöbb Igazgatókat szüksé-

ges megerösitetni az Or-

szágló Szék által, 's nem is

tétetethetnek le ennek en-

gedelme nélkül. Minden

Igazgato a'koronától veszi a'

zsoldját , a' köz Kozákok

pedig csak addig míg szol-

gálatban vannak. De ruhá-

zatjokat és fegyvereket tu

lajdon koltségeiken meg-

szerezni kötelesek , 18-ik

eszt.töl ,50-igszolgálnak. A'

Regimentjeik (Pulk) a' ke-

rületek nagyságához képest

500 — 5000 fobol állnak , 's

egy Ezredes (Hettman, tu

lajdon nyelveken Ataman)

által vezettetneb. Az «gésa

sereg fo vezére is Hettman-



jiakneveztetik. Minden Ko-

zák egy lovât tartani , es

piagát lengyel, vagy keleti

módra ruházni kbteles. Fô

fegyverek a' lándsa, mel-

ïette vagyon két pisztolyok,

kardjok, pushájok , vagy

nyilas ivek. A' kantschu ,

vagy a' kemény börböl font

korbács is nagy elömene-

jtellel használtatik a' fegy-

vertelen ellenség hâta ke-

nésére. Kevéssé alkalmato-

sak lévén a' taktikai moz-

gásokban, csudákot tésznek

a' bagzsiákra ?s tárházokra

lett rohanáeokkor , es a'

ezélyelvert eljenségeik üzé-

sekkor. Az ö lovaik kicsi-

nyek, de tartosok, 's olly se-

besek, hogy tbbb napok-

ban egymáe után 12 ■— 1,5

mfdet haladhatnak. Min

den Pulknak a vagy fcobb

Szentek képeivel diszeskedft

zászlóji vannak , 's így ná-

lok a' többi táborí eszkö-

zök akármelly névvel je-

gyeztessenek azók , mini)

'esméretlenek. Az Ô takti-

kájok abban áll , hogy tóbb

kissebb csoportokra oszol--

yán , az ellenségre minden

pldalról szörnyü riasztás

között rohannak , 's ha így

az ellenség sorait szeren-

rsésen felzavarták , akkor

szíjon függö lándsájikat le-

eresztvén , kardhoz vagy

pisztolyhoz nyulnak , 's ez

által irtóztató romlást, ve-

szedelmet , 's szerte szélyel

halált szórnak. Ha pedig

el nem sült , akkor szél

módjára vissza fordulván ,

yalami bizonyos helyen

csoportoznak öszve, 's újra

ugyan azon düho'sséggel

reáütnek, míg *z csapásai-

kat ki лещ álhatván futás-

nak ered. — A' kitetszft kü-

lombséc', melly köztök és

*.' tulajdon, kivált az északi

Oroszok között vagyon ,

mellyektöl a' regnlárisabb

arczyonások , derék nové-

sek , tisztaságok , 's buja

pompa által külöpöztetneK,

hihetökepen abban áll ,

hogy ezen tündér emberek,

kik természetesen felesége-

ket magokkal nem hozhat-

tak , tatár és czirkassziai

asjzonyokat elragadtak , 's

ez által a' maradékaik szebb

's tetszñbb physiognomiát

nyertenek. 1570 évben épí-

tették az ö Tscherkaskoi

nevíi fövsokat , 70 werst-

nyire az Azowi tengertftl

Donnak néhány szigetein ,

melly ezen ofcból tatár Ve-

lenczének , neve/.tethetik.

1579-ben hadakoztak elö-

ször az Oroszokkal eggyütt

Liflandiában ; ázután be-

vették Sziberiát. A' Doni

Kozákok sokszor ellenesze-

gezték magokat az Orosz

Udvar parancsolatinak; legr

nevezetesebb azon támadá-

sok , mellyet a' rettenetes

Pugatscheff" vezérlett. A'

hadakozó Kozákok' számát

700000-re teszi Archenholz,

de bizvást mondhatjqk ,

hogy ezen számnak lele

sincsen a'köz szolgálatban.

Ezen félnek 2/3 szükséges

a' belsö rendtartásra , úgy,

hogy az Orszá^lószék soha

100000-nél többet nem ren»

delhet az Europában viselt

háborúk' folytatására. A'

7 esztendei háborúhan csak

10000 Kozák erñsíté az O-

rosz ármádát. —г A' Doni

Kozákok góunmfdon Don

folyónak min^a^ket része-

in (460— 5i«-ig E. Sz. 5.5o—

630-ig К. H.) ettíUgyakrai»

nedvesített tartpm.ban lak«-

лак. Az ö számok 2Óoooo-re

a* katonaságok pedig 45000

becsültetik. Fövsok Tcher-

kask. A? ßrebenskiak, így
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neveztettek a' gerebenhez templ.val.

(greben) hasonló bércztôl, Koztau , Koyszt , falu Morva

's a' Semeai, és Terekiekkel orsz. Preraui ker. 62 ház. és

eggyütt , Terek folyónak 420 lak. Щеп ered Oder fo-

torkolatjától egészen Mos- lyója.

dokig felfelé nyulnak , 's Víale , 1. Kosel.

legvitezebbeknek tartat- Kozmin , vs Poseni Hercz. Prus-

nak. — Az Uralskiak Ural szus orsz. Gróf Kalkreúth-

folyónál és Ilek torkolatjá- hoz tartozik, 298 h. 1660 I.

tól egész a' Kaspiumi ten- és posztófabr.

gerig.; az ö katonaságok Kozminek , nemes vs a* volt

*oooo-re tétetik. — Az O- Varsó Herczs. Kalisch oszt.

xenburgiak Samara, Ui , 's юо h. 660 lak. és takácsság-

Ural folyók' mentében U- gal.

ralskoi bércztôl Ulerkoi Y^rual, Hottentoti falu , melly

Krepostig 's Baskiriában Jé- csupa méhkashoz hasonló

vô várokban iaknak , 's kunyhókból áll.

30000-nyi katonaságot szám- Krabben, (Rák) avagy Bigve

Шпак, — A' Wolgaiak As- s/.igete , a* nyugoti India'

trachan kbrül tenyésznek , Karaibi Jungfer s/.igeteinek

's mintegy 6000-et felfegy- eggyike, melly sok és nagy

verkeztetnek. — A' Siberiai- rákjaitól vette nevét. (kis,

ak három, ú. m: Tobolski, gömbölyü , pókhoz hasonló

Tomski, és Irkutski ágakra olió nélkül tengeri rákjai}

oszlanak. — Malorosszok §f\ □mfdet foglal magában,

és Ukrainok Moskvától dél^ puszta, de termékeny , azt

nek. — A' Csernomori, vagy az Anglusok , Spanyolok ,

fekete tengeri Kozákok más- és Dánusok magok hasz-

J<ép Haydamakok Kuban, és nokra fordítják , mivel ott

Jeja folyók között (E. Sz. fát vágnak , vadásznak és

45o—,57o - ig » К. H. 55o— halásznak , de egynek sem

,590-ig); 1017 □ mfdnyi tér- ezabad ezen népségból Ko-

ségen Iaknak , 's mintegy loniát ide szállítani.

90000 fe^yver viselésre al- YLrabla , tüz'okádó hegy Dán

kalmas férfiakat éllítanak. országi Island szigetben.

Kozakow , magas hegy Cseh Krcgeröe , (,58a ¿¡l' 50" É. Sz.

ország Bunzlaui ker. Grosz- 70 i»v 25'' К. H". Páristól)

Skoli urod.ban. Abból ésa- veka igen népes portékapi-

tik a' Cseh országi kvarcz- acczal , egy és/.aki tenger

ltristály, amétkó , kalczé- öbölben, 1 kikötövel, Nor

ton, karniol, ónyx és akhát. végiai Christiania nevü

Hozar, RáczKozar, Német 's oszt.ban,

Illirus Jakosokkkal elegyes KraJenAa , 1. Krojanke.

imvs Baranya Várm. Hercz. KrajAo , 01£h falu Arad Várm.

Eszterházyhoz tartozik , 1 Aradi járásban t a' hegyek

luth, és eggy. Görög plébá- köztt , nem eggyes. Görög

niával. templ.mal. A' lakos,ai fake-

Kozienice , vs ój Lengyel orsz. reskedésbôl és hársfa b$t.él

ban Radomi oszt. nem mes- árulásból élnek ; a' gyümpl-

sze Visztula vizétól. cseiket gabonával felcseré-

Kozían, Kozlany, KozIovrmvs lik. F. U. a' Kir. Kamara.

Cseh orsz. Rakonitzi kerül. Krain , 1. Karniolia.

Ш }»• ff Sz. Lörincz kath. Цга((1биг£ , (46o ig E, Sz,



jio 10' К. H.) vs Karniolia

Herczs.nek Laybachi her.

Kanker fónak az itten ha-

jókázható Szávába ömlese

mellett, Kieselstein várá-

val. A* 2400 lakosai rész

szerént a' fold mívelésbol ,

részszerént pedig a' keres-

kedésbol élnek. Ezen vsnak

vagyon nagy szántófoldje,

és erdeje , szép marha lege-

li'iji, és jó gyümölcsei. Az

egéaségee hegyi levegö mi-

att , sok 's егоз emberek

vagynak ebben a' vsban. 1

kath. anyatempl.mal.

Kro/owa , vs Sil vizénél Vala-

chiában Olt vizén innen.

Krakita, (40 É. Sz. 142° K.H.)

Molukki sziget, 5. 1/2 mfdet

foglal magában , Ternatei

Sultánhoz tartozik , és sok

kókoszdió fával bövelkedik.

Kraió , Krakow , Cracau, Cra

covia , С50° g 32" É. S. 37°

3.5' 44" К. H.) régi már 1138

évben virágzó Lengyel Ki-

rályságnak fö és residentzi-

ás vsa , hol azután a' Ki-

rály választás alhalmával

sokszor 100000 Nemesekböl

álló sokaság öszvegyült ,

kik fejenként választó 's

szabad szavú Urak lévén ,

ka rdot rántottak 's pisztolyt

eütögettek egymásra, hogy

véleményeket megállapi-

tsák. Itt lobogtattaaz óhaj-

-tott Lengyel szabadságnak

zászlóját. 1794. Martzius 23-

kán kiüzvén innét az Oro-

szokat, a' halhatatlan Kos-

ciuszko, Washingtonnak ér-

demes tanítványa, ki ezen

érdembeli Barátjának tör-

vényes igazságával, 's Cae-

sárnak fáradhatatlan tehe-

tñségével a' lihegni kezdo

■oj Státust lelkesítette , 's

ezt ezer zavarodások 's ze-

nebonák között vitéz kar-

1 íaival oltalmazván , Octo-

pft »o-kéig fenntartotta , a*

midBn Macziéwice mellett

az Oroszokkal való véres

titkbzetében drágán vett se-

beitol ellankasztatván , lo-

váról lerogya, 's búsan fel-

kiáltván : Finis Poloniae !

a' reácsapótt Oroszok ke-

zeikbe kerüle , 's így vele

együtt az ország is minde-

nét elveszté ! ! — Azon

idötöl fogva oszlani induit

Krakó vsának fénye , melly

már azelñtt is midön Kirá-

lyai Warsóba kóltó'/.tenek ,

sokat vesztett , akkor Aus-

triához jutvári,nyugoti Gal-

licziának fövsa leve > azu

tán 1809-ki békülésnél fog

va egész nyug. Gallicziával

a1 Varsói Herczs.hez kap-

csoltatotti mígvégtére 1815-

ben a' Bécsi Gyülés' végzé-

se szerént mintegy 200 □

mfdnyi kornyékével együtt

szabad és függetlenAustriai,

Orosz, és Prusszus udvarok

védelme alatt lévô Koztér-

saságnak kihirdettetett. Re-

mélyhetni , hogy ez által

mind hire , mind népessé-

ge nevekedhetik. — Fekszik

e' vs Rudawa vizének

Visztulába szakadásánál ,

ez utolsónak bal partján ,

szép róna vidékben , Y e'

következo 6 részekbôl állt

Krakó, Kasimiers, Stradom,

Klepars , Piasek , és a' Zsi-

dó vsbóL 1992 házaiban csak

25800 lak. számlál. Vagyon

egy erös vára , 's látásra

méltó 50 oltárokkal , 20 ká-

polnával, 's a' derék és ]6

Sobjeszky' sírielével díszes

káptalan temploma , más

71 tempi.kal , több kápol-

nákkal , éi számos klastro-

mokkal. Találtatik itten

még 1344-ben a* Nagy Casi-

mirtól fundált Universitás,

melly 1780 évben hasznos

javitásokat nyert , füvész-

kejt, égész torony, Piaris-



— »7» —

ták' Collegiuma , Gymnasi- hoz, hi Mária Teinitznek

um, 5 Bibliotheka, és i Sy- neveztetik, számíthatatlan

nagoga. Lakosai között szá- emberek öszvegyülnek.

mos aranymívesek , és órá- Kraiowitz, helys. Cseh ország

sok vannak, a' Sileziai, és Csaslaui ker. Selivkánál, i

Magyar országi portékák- vashámorral.

kal szembetiinô kereskedést Kralup , Kralupy , vs Cseh

üz. 1804-ben a' Zsido vson ország Saatzi ker. Saubach-

kivül из kereskedöt , 192 nál, 132 h. és 1 kat. tempi,

czipö varrót, és 121 szabót Krämerthal , fekszik a' hajdan

számlált. 1815-tól fogva len- Helvetziai Vallisi tart. azu-

gyel újságokkal naulattatja tán a' Francz. orsz. Simplo-

publicumát; lakhelye egy- ni oszt. orrnét vette nevét,

szersmind 1 kath. Püspök- hogy az ö lakosai a' tart.

nek. Vagyon itt 2 könyv- ban csoportonként pórté-

áros boit , és 2 nyomtató kákkal kóborolnak.

mühely, mellyeknek eggyi- Krampen , hegyes táj FelsS-

ke már 1485 ólta Krakóban Stájer ország' Brukki ker.

láltatik. Grätzi kerület' határa mel-

Krakó , Krakau, KrikeU , ele- lett, 1 vashámorral.

8У

hé

es falu Erdély orsz. Fe- Krandorf , falu Szakszoniában,

ér Várm. 1 ref. és nem Föhegyi ker. Schvvarczen-

eggy. Görög pléb.val. Sok bergi oszt. 104 h. 620 lak.

szölöhegyektöl és nagy er- csipkekötö mühellyel , bá-

doségtol vétetik körül. nyászsággal , és 1 magnét

Krakow , Meklenburg-SchWe- vas bányával.

rini vs, a' hasonnevü tó- Kranichsfeld , (50° 5t' E.

nál, 99 h. és 600 lak. Sz. 28o ßi' 30" К. Я.) Go-

Krakowice, mvs Galiczia Prze- thai vs Ilmnál, 270 ház. éa

mysli ker. szép kastéllyal , 1520 lak. kik köztt sok hu

és posta státzióval. rizsnya kötö, és kascsiná-

Kralitz , falu és régi vár , Mor- ló találtatik. Köve válto-

va ország' Znaymi ker. Az zásokat itten sorban fel le-

0 határában más drága kö- het találni.

vek köztt, a' szép így ne- Kranichsfeld, falu, vár, es u*

vezett Namieschti kö is rod. az ország' itélôszéké-

(Bandjáspis) találtatik. vel , alsó Stájer ország Mar-

Kralitz , mvs Morva ország burgi ker.^ Az ide való vár-

Ollmützi ker. 1 kath. pléb. ban 1670 eszt. tortént ama*

val , 's egyszersmind ország hires , de felfedeztetett ösz-

Dékánysággal , 1 szépen é- veesküvések e* következen-

pült urasági várral 90 h. és dö Grófoknak : Zrinyi Pé-

830 lak. ... ternek, Frangepan Ferencz-

Kralowa Hola , I. Königsberg. nek , Nádasdy Fer. és Tat-

Kralován , Tót falu ,Magyar tenbach Erasmusnakk

orsz. ArvaVárm. Arva io- Kranowitz , vska Burkus orsz.

nak Vágba szakadása mel* ban felsö Siléziának Trop-

lett ; az ö lakosai nagyobb ' paui Herczegs.ben 1 kath.

részént luth, és révészek a* templ.mal. Reiserwitz sza-

talphajókon. bad Uraihoz tartozik .

Kraiowitz , vs Cseh ország* Ra- Kranzach , helys. Bajor ország

konitzi ker. 920 lak. Az ide Inn ker. sárga réz drót , e¡»

yaló búcsúkra, Szüz Mariár gombostö fabf".



¿[rapiña , (46° 9' ер" É. Sz. 33J

37/ 50" К. H.J szab. mvs ,

és vár , Horvát orsz. Varasd

Várm. hasonnevü folyónál,

»neleg ferdökkel , tulajdon

plébániával , Sz. Ferencz

•zerzetbéli Barát klastrom-

mal , és 1 régi várral Krap-

nicza fónál.

Krapiwna , (,55o <p/ E. Sz. 54o

46' K. H. ) ve Orosz birod.

Tulai Helytart. 183 h. ésij

fabólttal.

Virappitz , vs felso Siléziai Op-

f>elni ker., a' Hotzenplotz fo-

lyónak Oderába szakadá-

sánál Gróf Haugvitzhoz tar-

tózik. 1 87 h. és 1190 1. Itten

készittetik haritska dará;

vászon fabr. és 1 mészkobá-

nyája is vagyon.

' Jtraschau , vár , Beraunnál ,

Cseh orsz. Rakonitzi ker. 1

híddal, a' melly egy széle-

sen és mélyen keresztülvá-

gott kosziklán által vezet ,

a' Plaszi Czisztercziták Apá-

túrságóhoz tártozik.

T&raschtian , falu , Csehország

Leutmericzi ker. Gránáttal

bövelkedik.

Krasna , Morva orsz. Mese-

ritsch vsa', csak Bretschwa

által elválasztott,külsó vsa,

Preraui ker. 168 h. é» íítoo 1.

KrasniA , vs uj Lengyel kirs.

a' volt Radomi Helytart.

Krasnistaw , ( 50o 58' 46" É". Sz.

40o 46' 44" K. H.) vs uj Len

gyel kirs. Lublini oszt. 180

h. és 2490 1.

Krajnoborsk , C600 4o' É. Sz.

62o 40' K. H.) vs Orosz bir.

Vologda! Helytart. a' Dwi

na folyónál.

T&rasnobrud , város uj Lengyel

kirs.Lublini Helyt. Zamoski

ker. i kath. és eggyesült gö-

rög pléb.val, Wieprz fónál.

l&.rr.snot-Selo , (szép falu ) fa

lu Orosz birod. Sz. Pétervári

Helyt. i fél porczellán fabr.

vászon , ká,rton , és czicï-

kárton festö müvvel , 's 1

fejérítovel.

Krasnoi, ( 54o 40' E. Sz. 49o

if K. H.) ker.béli vs Orosz

birod. Sraolenski Helytart.

Swinaja , és Mernika fo-

lyóknál.

Krajnot-CAolm , (57o 50 E. Sz.

,55o 10' K. H.) vs Orosz birod.

Tvveri Helytart. Magotsa

fónál , 265 h. és 1780 1. ke-

reskedése hasznos.

Yírasnoi-Sulo , falu Orosz bir.

Permi Helytart. kietlen tá-

jékban fekszik, egy füvész-

kerttel, melly kiváltképen

Orosz bir.ban, és Siberiában

találandó plántákkal tele

vagyon rakva.

YLrasnojarsk , (46o 37' E. Sz. 60a

5' K. H.) ker.béli vs, és e-

rösseg Orosz bir. Astrachan

Helytart. Asiában , Busun

fonak , a* Volga vizével va-

ló eggyesülésénél , 30 Orosz;

mfdre ennek a' Caspium

tengerbte szakadásától. 3,50

h. és 1140 Volgai kozák lak.

kal, a' kik baromtartással,

halászattal, kertmíveléssel,

de kiváltképen hagymával,

él spárgával, melly 3/4röf-

nyi hoszaságú,'» megehetö,

foglalatoskodnak.

KraiHojarsk , ( 56o io' E. Sz.

109Э io' K. H. ) ker.béli vs

Orosz birod. Tomsk Helyt.

Siberiában , Katschka fó-

nak a' Jenisey vizébe való

szakadása mellett , azon út-

nál, melly az Orosz keres-

kedöket a' Chinai határok-

hoz vezeti , 350 h. és 3500 1,

a' kik nagyobb részént ko-

zákok; gyapjas börökkelke-

reskedik.

KrasnoAutsk , С .50o E. Sz. 35O

К. H.) vs Orosz birod. Char

kow Helytart. a' Worsklai

Merla fónál goi h. és 3860

lák. kik baromtartást , és

gyümölcsfa míveíést üznek.

Kraywpol, vs Orosz birod. Mo-
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fiilewî Helytarti Juhnyá-

jokkal, es gummi fabr.

Krasiopoi , vs uj Lengyel kirs.

Lomcza o*zt. 105 h. és,$3ol.

VLrasnoslobod.sk , C.54" .30' Ë. Sz.

6i° 20' K. H. ) ker.béji vs

Orosz birod. Pensa Helyt.

Asiában Mokscha folyónál,

■907 h. és 4460 1. szomszéd-

•ágában hires pálinka fñ-

zések találtattnak, melíyek

eszt.nként ai 0000 nél több

akóval szolgálnak.

iírasnostaw , Krasnystaw ,

ben, Szászka , és Domnáls-

kánál igen adakozók. Em-

litest erdémel a* Béga cda-

tarna is , melly Lugosnál

kezdödven , egész Temesen

folytattatik, Lakosi 1893-13

többnyire Oláhok , vannak

Magyarok, Németek, és Rá-

czok is. 8 mvsban , 22« fa-

lúkban, 10 pusztákban. A'

kath. a' Csanádi , az ó hi-

tüek a' Verseczi és Teme-

si Püspökseghez tartoznak.

Portái. 97 7/8.

Krosnostaw-, vs uj Lengyel Kratsó , Krassova, népes Rács

kirs. Lublin osztf 480 h. és

»444 férfi lak.kal. 1 kath.

és 2 gär. Pléb.val, 1 Augu-

etinianus klastrommal, és

postahivatallal. Wiepr/. fó-

nál feksztk. Chelmi Püs-

pök lakja . 1

Ytrasno-Ufimsk , (,56o 23' É. Sz.

falu Krassó Várm.ben , Ka-

ras vize mellett, F. U. a' k.

Kamara, 3550 l.kat.tul.pléb.

val , gazdaságot igazgatd

hivatallal, nagy erdövel,,

és fenyvessel , egy magas,

meredek kósziklánegy pusz-

ta várral. ■

7.5o iy K.H.J ker.béli város Kraszrta , vs Mx)rva orsz. Pre-

Orosz birod. Permi Helytart. raui ker. posztó fabr. ;

Asiában, Ufa fónál , 440 h. Kraszna Vármegre: Erdélyben ,

és 25oo 1. s vas hamorokkal.

Krassó Vármegye , Comitatm

Krassoviensis , nevét vette

Krassó várától, Magyar or-

*/ág Tiszán tulsó ker.ében.

Ésa.ra Arad és Zaránd, ny.

ra Temes , délre és kel.re'

«' Temesi katooáskodó ke-

tület között. Nagysága 108

j~J mfd. Pekvése hegyes. Ne-

vezetes hegye Srzemerik; te

le erdflséggel kivált feny->

vesekkeT. Erdély ofsz. és

Temes vidékefelé. Jelesebb

folyóji Maros, Temes, Ka-

ras , Bertava , Bega és Po-

ganis;-csak az elsö h'ajókáz-

taf hato. Térséïein sok ga-

bona, kivált kuk'oricza ter-

mesztetik, sok marha tar-

fatiK. A'fdlditttermékeny

egy szántásra, és trágyázás

riélkül is. rlegysegiben bor

terem , fa nevekedik ; a*

nemes ércz, kivált ón, réz,

és yas rejtezkedik. Az itt

határos kiizép S/.olnok, Ko-

los, és Doboka Vármegyék-

kel , és Magyar országgal.

Nagysága 13ц mfd. Oláh la-

kosi 1761-ben 8450 voltak a'

számob Magyarokon kivül

földe egéezen hegyes , kiee

és termekény völgyekkeb

vegyülve. Hegyeik közttne-

vezetesébb: Szomlyó, Rehsz,

és Meszés. Folyója Kraszna.

vize , melly Magyar orsz.

és Kolos Vármegye határia

keletkezvén , e' Vármegyéfc

keresztül folya, hogy Tisza

fóba érhessen. Levegöjefris

és zordon. Gabonája elegen-

dö nem ter.em , bora sem ?

erdeje számos van, sok vad

állatokkal , és gazdag mar-

ha tartással. Egésségés ás-

ványos kútai is vannak. 4.

ker.ekre osztatott: a* Keme-

schi lñ a' Krasznai 20 a' Pe-*

retscheni 16 a' Somlyói \f

helys.eket foglal magábanv

Tftíó'Bányák Oravicaa ker. YLresMa , v. Karaszna,, Kra**-°
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hopolïs , mezôVs Erdélyben henzollern - Sigmaringeni

Somlyótól i \ft óra hason- Hercz.nek szokott . tavaszi

ló nevü fónál , mellytöl е- lakhelye ; közel a' Duná-

zen Várm. vette nevét. La- hoz, 700 L

kosai Magyarok , kiknek Kraupen, Graupen, szab. Bá-

egy ref. ekklesiájok vagyon, nya vs , Cseh orsz. Leutme-

és Oláhok eggyesült görög ritzi ker. 205 h. ón es ércz

templ.raal. F. U. több ne- bányákkal , 1 gálitz fozö

mes fam. müvvel , finom gyapjú ha-

Krasznahorka , tôt falu Arva rizsnya fabr. 1 kath. anya-

Várm. 784 kath. 1. Egy he- tempi.mal , 's más kathol.

gyen fekszik; igen egéssé- templ.mokkal»

ges levegövel , híves vízek- Krautheim , Herczegség Salm

bei, mellyekben szép pisz- Krautheimi Grófhoz tarto-

trangok találtatnak, és kel- zik , Jaxt fónak mind a* két

• lemetes erdökkel, mellyek part] án fekszik. Azon hely-

igen hasznosak a' juhtar- eégek a' meilyek ezen fó-

tásra. Árvai Uradhoz tar- nak bal partján feküsznek

' tozik. a' Würaembergi , a' jobb

Krasznahorka, Hosszirrét, Lan- partján fekvö közsegek pe-

ge Wiese , 48° 38' 40" E. Sz. dig a* Badeni fö urodalmi

38o i6'6"K. U.) vár, ésmvs hatalom alá vagynak vet-

Magyar orsz. Gömör Várm. ve. 5 □ mfdet és 13870 1. fog-

Gróf Andrásy familiájához lal magában. Föhelye

tartozik. AzUhorna hegyén Krautheim , vs Badeni Nagy

• keresztül Szomolnok felé Herczs.Odenwaeldi ker.Jaxt

igen, alkalmatos út vagyon fonál , 1400 1.

melly Császár útjának ne- Krautsand , sziget Kehdinger-

veztetik , és a' terhes sze- landban , az Elba közepe-

kér' alkalmas kitérések vé- ben , fél mfdre hosszu , és

gett 9 tekervényt számlál. 1/4 mfdre széles ; 1 tempi.

Kénesô , és czinóbriom bá- mal és iskolával.

nyai hasznosak. Krayn , nemes vs SlésiaStreh*

Kratow , Törökvs, Servia' ha- leni ker. 1 nádméz müvvel.

sonnevü Basaságnak föhe- Kreben , Kraeben, Krobia, vs

lye , közel a' Teplicza for- Burkusi Posen N. Hèrczs.

rásához. Hajdani fejedel- 170 h. és 1280 1.

mek is temettettek itten. Krebow, kerítetlen vs új Len-

Ktatzau, mve Cseh orsz. Bunz- gyel kirs. Kalischi oszt.

laui ker. 203 h. és egy kath. Kreibitx., Kreybitz, Kreyditz,

anyatempl.mal.Hajdan volt kis vs Cseh orsz. Leutmeri-

bányavs fonással , takács- tzí ker. 180 h. hol legjobb

sággal foglalatoskodik. Krétaüveg keszítetik, Krey-

Kratzau, vs Cseh orsz. Koni- bitz pataknál fekszik , 1

ginngrätzi ker. 1190 1, kath. anyatempl.mal , vá-

Kratzgau, Kratzig, vár, és szon , és fonal fejérítohe-

urod. Silesia Sweidnitzi ker. lyekkel, A' Kreibitz bal ol-

Báró Zedlitz fam. tartozik, dala körül sok magas he-

kristály bányákkal. gyek találtatnak p. o. Bli-

Kraubat , falu felsö Stajer or- tzenberg, Tannenberg, hi-

szág Brukki ker. 1 pléb.val deg hegy, nagy és kisHim-

és posta staczióval. melsberg, Pfaffenberg és a't.

Kraueheawiesen , falu, és Ho- Krtideberg t hegy fока Bruni-



fordéñélMeblenburg Schve- vs Austriában, Eras foly(Sa

rin Herczs.ben. , alól Mannhartsberg ielett

Kreilsheini, (49o 8' 37" E. Sz. , levö fertályban , a' Duna

27o 44' зг//К. НЛ ve Bajor fónak bal partján, holott

orsz. Rezat ker. Jaxt fónál, Krems vize ugyan abba sza-

367 h. és 3140 Lkarton, man- .. k,ad. 350 h. és 3560 1. Itten

ehester,r«s hamis porczel- találtatik görög tzéruza, a-

lán fabrikákkal, timsó,és . tzélportéka , bársony , és

gáliczko- bányákkal festö- selyem fahr, könyvnyomta-

helyekkel , harisnyakötö tó mühely, konyvárosbólt,

. müvekkel, és timar mühe- gâlitzkô , és timsó bányák,

lyekfcel, kereskedik: gabo- Manhartsbergfelöl levö fer- ,

- naval, barmokkal, deszká- > tálynak ker.béli hivatala ,

- val, és szftló karóval. >. ; ..Gymnasium mellyben Phi-

VLreischa,f&lu Szász orsz.Meisz- losophia is tanítatik , és

-•mit ker. kartpn , és szalma postahivatal. Azonkivül it,

- portéka fabr.val.. E' két ne- ten sok mustár készítetik,

mü fabrik.' 6 Q mfdi fold , sáfrány , és közepszerü bor

kerekségében > ,50 falukban termesztetik. Ezen várossal

5000 ember foglalatoskodik. Stein vsa is eggyesíletik ;

Kremenetz , ker.béii vs Orosz- mind a' kettönek egy közös

rhirod. Wplyn^.ki Helytart., tanácsa vagyon.

¡knementscñuk ,\XrA99 3' 28" E. Krems, puszta, és oszvedülés-

Sz. 5i9„8<¡45'< K. H.) megle- hez közelitö , hegyen épülfc

Chetos ker.béli vs Orosz bi- vár alsó-Stájer orsz. Gra-

*od. Poltawá Helytart. a' tzi ker. Kainach folyónál ,

Pstot fónak Dneprbe omlé- Voitsberg, és Mooskirchen

sénél. 900 ház. . és 7400 között , szomazédságában 1

zsidó, tatár, 's görög lak. ■ látásra méltó bádog fabr.

kal. Erösen kereskedik, l vagyon.

- salétromfôzéssel. i , Krems , fóvíz Austriában Erna

Kremlingen -, Plébániás falu folyón alól, melly nagy és

'Braunschweigban 30 Ь.зоо kis Kremsre osztatik , éa

1. és l tégla egetöheliyel. , Albrechtsberg mellettismét

Kremnicska , kozpnségesen O eggyesül , Krems vsa mel-

- Körmecske , Alt Kremnitz , lett folyik , és Korndorf-

falu BarsVárm. Garani já- nál a' Dunába szakad. Ems

rásb. Hason nevü vízben , folyón felöl való Austriá'-

melly mellette folyik, sok nak is egy folyócskája va-

tüzkö találtatik, melly Jas- gyon , melly Kremsnek ne-

piszra által változik. Ma- veztetik , mellytöl Krems-

lom kövek is készítetnek münster Apátság vette ne-

itten. F. U. Beeztercze Bá- vét.

nyai Püspök. 39okath. lak. Krems, fó Carinthiában , ea¿.

Sz. Kereszt mvsnak ñliája, felé fekvö hegyekben ered,

mellytöl csak 1 óra. északkelet felé folyik , és

Krempe , vs Holzáczia tart. Kremsbrükke falún alól a*

ban, hasonló nevü fónál, Lieser fóba ömlik.

aoo h. és looo L lovakkal , Kremsbrücke , v. Krenjsbrug-

és szarvasmarhával keres- gen , faluKarinthiában, sa-

hedik. ', vanyú vízzel, vasolvasztó-

Krems , (48o <li' 30" E. Sz* 330 hutával , 's határ vám tiszt-

¿Sf 45" K. H.) orsz. fejedelmi s«gg«l. Krems fónál fekszik.
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firemsier , Krowierczicz, Mor- Colowa fóknál. Némelly

va ország legszebb városai korona épiileteken kivül 450

közzül, Preraui Iter. March h. 9 templ.mal , és 1870 I.

fónak jobb partján , szo- kik nagyobb részént j>ósta

kott lakhelye az Olmutzi parasztok , mivel itten po-

Érseknek 410 h. 3802 1. fé- sta statzió vagyon? polgá-

nyes kastéllyal mellynek íok, és mesteremberek ke-

pompás köny vtárja, és kies vesen találtatnak.

kertje vagyon, gymnasium- Kreut, (Heiligen) falu abó-

mal, 1 collegiummal , 's Stájer orsz. Cillei ker. kozel

több kath. templ.mal. Sotía fóhoz, és Horvátorsz.

Kremsmümter Cremifanum , határához. Szomszédságá-

(48o 3' 29" E. Sz. 31o 47' 30" ban vagyon fesmeretes fto-

K. H. ) mvs Austriai Ems hilschi savanyú víz forrá-

folyón felöl Traun fertálya- sa, egy üveg hutával melly*

ban, Krems fó melletf » 1 • bèn ezen víz' szélyel hor-

híres Benedictinus apátság- ; datása végétt pataczkok ké-

gal kath. Gymnasiummal, szíf etnek. i л •

• 's Philosophiával , Convie- Kreuzberg , Kréuczenburg- ,
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jeles konyvtárral , 1 mes- Czaslaui ker." 140 h. 1 kath.-

terség, és természetí kines- anyatempí.mel ; 1 evang.

gyüjteményel. Számlál na oratoriumnxáL,. ái i uras-

h. és 800 1. • kági majorra'L Lakosai len

Kreuiach ) falu Badeni "Nagy mivelesböl , fotíallal veló

Herczs.ben ,' Rajna fónál , ' kereskedé*bôl , és csekély

' 112 h. és 6"i 4 1. Itteri jó re- fold mivelésbol élnek.

Tes bor terëm > és sok la- Kreutberg , Rhön hegységnek

zaez és- más féle hal fogat- legmagasabb kupja 4227 14b.

tatik. magos, mellyben sok öszve-

Krepe , nevérol is alig ismé- omlott bazalt kövek talál-

retes tart. felsö Guineában, tatnak.

Volta fónál fekszik , és sok Kreutbärg,, Kreuzberg, (,51o

rabszolgával szolgált. 1' 24" E. Sz.) veka , hiva-

Krepitz , Kuzepicze, falu Mor- tal, és vár, Weímari Eise»*

va orsz. Brünní ker. egy ■ nach Herczs.ben, Werra fo-

kozépszerü hegynek tovén, lyónál, mellyén ittegykb-

heiybéli kaplánysággal, 1 23 • hid vagyon által ellenben

- h. és 63er Ï. 326 h. és 14Ó0 I. kik gabo-

tírepp , fálü felsö Karnioliá- na, és gyümolcs termész*

ban, 1 vashamorral, és 1 test uznek. Ezen vs szom-

szegmühellyel. szédságában vagyon egy

Kreslau , nemes vs Orosz bir. sóbánya , melly Wilhelms

Witepsk líelytart. Dünafo- Glücksbrunn-nak nevezte-

Salzach^ker. "Salzburg ha- 38o 12' 50" К, Я.) vs keletí

tárán , jeiesek, kiváltképen Burkus orsz. Brandenburg!

vas bányái. . - ker. Pasmer, és Kaistéf fo«

Krestty , Krestezkoi , (58o 20' lyóknál, 230 h. és 1510 1.

É. Sz. ,50o 13' K. H.) új ker. Kreuzbwg,vs Silésiának Brißg

béli vs Orosz birod. Now- Herczs.ben, Stroberau fo-

£orod Helytart. Meta, és nál , 29a h. és 2290 l.posztó,

 

 



és vaszoii fabr. i szegények

bázával, 's i dolgozóházzal.

Kreuiburg-Hütte , vashuta Si

lesia Oppelni iter.

jKreuzenstein,hegyen épült vár,

és urodalom Austria' Maun-

hartsberg alatt lévó kerül.

Ems folyón alól Gróf Wel-

zeckhez tartozik.

Kreuter. Krajczár , német a-

pró pénz , 4 fillért ér , ne-

vét a' kereszttöl , mellyet

régenten visel vala , kol-

csönözi; ezen pénz, kivált-

, képen'Felso Német orsz. tar-

tományaiban , 's Wesztfá-

liában volt keletben, holott

6o darab i C'sászári forín-

tot , 90 pedig 1 talért tesz.

Bambergi, és Wúrzburgi

Herczs.ekben is találtatik e'

krájezárnak bizo.nyos ne

me, möUyböl 70 darab lész

l talért. Régi ez a* pénz ,

és Tyrolisból szármázik ,

mellyben raár 15 szá«adtól

fogva találtatik. Ezen kraj-

czárok Meranban böven ve-

rettek , és azokból 1473 eszt.

líen 15 darab ment 1 lotra

's azér t közönsegesen Etsch-

krajczárokrrak is neveztet-

tek. A' külómbféle keres-

kedésekben tapasztalt nagy

haszhok miatt, 15 század

után Tyrolison kivül isve-

retettni kezdódtek. Hazánk-

ban csak a' múlt Század-

ban jelentek megeloszöf.

Kreutinseln , 1. Med^es/igetek,

Kreutnaeh, kis város Francz.

orsz. Rajnai oszt. és közel

Mosel f'óhoz , 6.30 h. 3000 1.

és 2 sóbány'ákkal, mellyek

eszt.nként 500000 font só val

szolgálnak. Azonkivül van-

nak tobák, és bör fabr. Ke-

yeskedik sóval , borral, ga-

bonávál, gyapjuval , tobák-

kal , törkölyegett borral ,

Rajnai hamúzsírral, és fü-

,szerszámmal.

Krickehay, Graegerbay,Hond-

KÜB.' JTEX. Ш. DAK.'

Iowa, német fa'lu Nyitra-

és Bars Várm. határán, a'

Nyitrai Bajmóczi 'járáaban.

Bajmócztól 3 ora, hegyek

között. F. Ü.GrófPálfy. 250

lák. kath. Az ide való né

met nye V épen olly érthe-

tetlen, mint a' Metzenzöffi,'

és Kukmirni Hienczeké.

Kriechen, falu Silesiában, más.

fél mfd. Breslautól, Gróf

Neidhardi familiához tar-

tozik, 1 gyönyörü. kastél-

lyal , és kerttel.

Kriechenóerg , falu alsó Stájer

orsz.ban Marburgi ker. jó.

szölö hegyekkel. Ezen ta,-

jékban savanyú víz forras

találtatik. . v, v .

Kriog, v. Krick, mvs Austriai'

Istriában, Mitterburg Gfóf-

sághoz tartozik. Viz nélkül

szükölködik, de jó bor bö-

ségben vagyon. .

K'ieçern , Krier, mvs, 100 h.[

Cseh orsz. Saaczi ker. Gojd-

bachnál, l kath. tempi. mal.

Lakosai földmivelesböl, ser-

fozésbol , az ide való sike-

res kobányákból , és városí

kézi mesterségekbol élnek.

Krieglach , nagv falu, felsö

Stájer orsz, Brucki ker. .1.

pléb.val, és posta statzióval

jetes vásárokat tart.

Krigh , Krieg, Kreig, tót fa

lu Szepes Várm. Tiszán in

nen , savanyú vízzel, 170

kath. és Sevang. 1.

Kiihw , Krülow , va Oroszbi-

"•od. Jekaterinoslaw Helyt.,

Toszmina fónak Dneprbe

szakadása mellett. 400 h..

-és 1100 férfiú lakossal. ., , .

Krimmiai , v. is Nogayi pues

ta róna,fa, és víz nélkül

szükölkodö tart, déli Orosz

birod.bfin , Tauriától észak

felé nagy , és termékeny,

' lapályokkal, mellynek szép.

rétjèiben nagy .szirvasmar-

ha csordák legelnek. Lako;-

»ai ide '8 tova HóborolnakV
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és kiváltképen lótartással Várm. ' sok asvány tudo-

foglalatoskodnak. Melito- mánybéli nevezetességek-

pol a' föhelye. kel. Teteje 7 0lszéles, és 15

Krimmler Jauern, 328,5 láb ma- hosszú.

gos hegy, Bajor orsz. Sal- Kroatien , 1. Horvát ország.

zach ker. mellyböl Salza Krobbo , kis szabad koztársa-

fó eredí ság, ,50o hadakozó ember-

Krine , l. Londonderiy. reí ; felsb-Guinea' arany-

Krijenoy , J. Orlowi szigetek. part kozepén , a* Daniai

Kriitsor , Christian , Kri- Friedensburg kastélytól é-

schorn , Magyar Oláh fàlu szak felé.

Erdély orsz. Zarand Várm. Krobia , 1. Kreben.

Köriis íónál , 1 kath. és ref. KrocsAa , mvs Duna mellett

tempi.mal, 1 nem eggye- Sanschakságban Serviában.

sült görög pléb.val , és né- Itt veretett meg 1739-ben az

mely arany bányákkal. Austriai hadisereg.

líritsch/tw, helys. Orosz birod. Kröbiitz, falu Bajor orsz. Raab

MohilewiHelyt.Krieschew- ker. 21 h. 170 1. és egy vas-

lía vize mihd a' két oída- hámorral.

lán ; 1 kis várral, 5 nem Kröpelin, város Mecklenburg-

eggy. és 3 eçgy. görög temp- Schwerin Herczs.ben , 228

lommal, 1 kath. klastrom- h. 1220 1. és páJyinka fô/.é-

mal és 1 Synagogával. La- sekkel.

kosai köztt sok gazdag ke- Krojanke , Lengyelül Krajenka

reskedök , és hires mester- (,34o 39' 45'' К. H. 53o i8y

emberek találtatnak. E. Sz. ) nemes vs nyugoti

Kr/fí , urodalom, Cseh orsz. Prusszus orsz. Camini -ker.

Rakonitzi ker. az Angliai Gluminbachnál 209 h. 1800

nemes kisasszonyok' inté- I. és posztó fabr.

zetéhez târtozik , Neustadt Krvisbac/t , Rákos , helys. So-

Prag vsban 2 mfdnyi széles, prony Várm. Fertö tavánál

és hosszú; sürü erdeji vagy- 1055 kath. lak. 1 várral, ko-

nak , mellyekben prüsszen- bányákkal, 's bor termesz-

tö gyôkér találtatik. Fold- téssel.

je külombféle , részint so- Krolewect , (51o 2,5' E. Sz. 51°

vány,részint koz-épszerü,ré- 20' К. H. ) vs Orosz birod.

széntpedig igen i ermékeny. Poltawa Helytart. Krolew-

Az egész urod.ban a' Cseh ka , és Dobroweda fóknál.

nyelv legnagyobb szokás- Kroma , v. Tokroma , szere-

ban vagyon , és csak né- cseny mvs Hante tart. a' fel-

melly falukban a' Saatzi sö-Guineai arany partokon 1

ker. határán beszélnek né- kis Hollandiai kastéllyal.

metül. Itt vagyon Kritz Kromau , Morva-Kromau ve

£Kric) vár , és falu30h.es NIorva orsz. Znaymi ker.

1 Nep. Sz. János' várbéli ka- Rotinka fó mellett, 200 h.

polnával. egy várral , 13601. kikkö/.t

Kritzendorf, ( also , és felsft ) i94zsidö. hamuzsírfnzéssel,

i'alu Austriában Emsfolyón lenmíveléssel , koszénnel ,

alól , a' Bécsierdftn alól lé- egymajorral , és malom-

vö fertályban , a' Duna fo- mal.

lyónál , 1 pléb.val, és62h. Kromerzig , 1. Kremsier.

Srolgál jó borral. Kromolow, vs új Lengyel Kirs.

Krivan , magas hegy Liptó Kaluch oszt. 561 h.
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Krompách', német mvs Sze- ver fabr. A* Sundon ált me-

pes Várm. Hernat mellett , lió hajók itt teszik le a* vá-

Lócsétól 6 ora ; F. U. Gróf. rilot.

Csáky. Vasbányával, és egy Kronoberg, hajdan ero» vár,

evang. tempi. most Korona jószág egy Si*

YLromy , vs Tarabow Orosz tavon fekvö It fs szígeten ,

Helyt. Kroma fó mellett, Smaeland, Sv<-I tart.ban ,

,300 h. és 2000 1. Krotiobergs - Kapitánys.batt

Kronach, Cronach , Cranach ennek helyt. székével.

vs Bajor orsz. Main ker. Kronoberg , v. Mexiö kapitány-

Kronach Haszlach , és Ro- ság Smaeland tart.nak dél-

dach vizek öszve folyásá-

nál, 3.5.30 1. országtorvény-

nek , és számtartóságnak

széke ; fával, deszkákkal ,

kószénnel , palakövel , és

komlóval kereskedik , va-

gyon fegyver fabr. Ez ama

hires Cranach Lukács kép-

írónak születö helye.

nyugoti részit foglaljama-

gában, 80 Svéd □ mfdnyi

térségén i vst , 2842 h és

88000 lak.t számlál. Vannak

itt nagyerdÖk, sok vadak,

marhatenyésztések , halák

és fôképen lazatzhalakafc

bóségben találni.

Kronovo , 1. Krone.

Kronach, fó Bajor orsz. Main Kronschlott , Kronschlosz' , O-

ker. hasonló nevezetü vs- rosz vár, fekszik íóvény-

nál, Haszlach , és Rodach torléson , Ingermanlandnak

viy.ektöl oblüsítettvén Li- áltaíellenében , a' S. Péter-

chtenfels mellett a' Main- vára és Kronstadti kikötök

ban folyik. bémenetelét oltalmazza. ' /

Kronberg , Kronenburg , vs Gronsdorf, falu , Pruss/us Si-

Nassau-Usingen Herczs.ben léziában , Jaegerndorf l^r-

Feldberg mellett , 307 h.

1500 L.gyümölcs 's fôképen

gesztenye termesztéssel. '

Jerone, Deutsch-Kronevs Valz

ker. vs nyug. Pruss/.iában 2

tó közt 298 h. 2370 1. kik

kö/.t464 zsidó , egy Gymná

siummal.

Krone, Polnisch-Krone, KorO'

, nowo. vs új Lengyel orsz.

ban, a' volt Brombergi oszt.

Brahe fó mellett, 180 h. és

1 140 Ii -

Kronenberg, falu, Bergi nagy

Herczs.ben, Rajna oszt. 4710

1. selyem , vas , és ac/.él

fabr. egy réz hutával , hol

a' többi közt gyüszük ké-

szítetnek.

Kronenburg , Kronborg. Erós-

ség , Seeland Dániai sziget-

nek eggyik foldtsútsán , a'

Sund mellett , mellynek

• szélesséíre itt 1331 ölnyi nem

«iesszé Helsingortól , fegy-

c/.egs.ben , Troppau ker.

Locális káplánysággal , és

bkolával , 172 h. és 10.56

német lak. szántó fbldje kö-

vetses, hideg , és csak bu

zara, lenre , és kenderre

alkalmatos.

Kronstadt , (590 58' É. Sz. 47»

.V¡< 30" K. H.) vs S Pétervári

Orosz Helyt. 8 Orosz mf'd

hosszú , és széles Kotlo-Os-

prov nevü szig-eten a' Fin-

nusi tengerobólnek keleti

végin. Ez a' birodmak ha-

di hajók kikötöje és a' ke

leti tengeri Flotta státzió-

ja; nem éppen nevezetee

hely , és csak nyáron , bé-

számlálván a' hajósokat is,

lakosinal; száma 40000 me-

gyen. Annál nevezeteseb-

bek a' hajókészitó helyek,

hol 10" vagy több hajók i*

készítettethetnek. 3 kö-

lômbféle kikötöii vannak,

12*
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a' mellyek лет elég posztó vászony, tobák , é*

gé védelme/tetnek , fö- bör fabr. és gyapjúval Же-

tl.épen a' ha di kikötö min- reskedik.

den védelem nélkül szüköl- Krotika , Grotzka falu Servi-

ködik , az ellenség eilen ában, a* Duna mellett.

legjObban védelmeztetik a' Krsnuapuraw, kereskedö hely,

keresked'i kikötö , melly a' Malabári partokon kele-

Kronschlott vár által egy ti Indiában.

oldalról fedeztetik. Legfobb Krülov , 1. Krilov.'

erôbségei a' ezáraz i'ôldfelé Krümblertauem , magas hegy,

fekszenek. Vagyon itt egy Bajor orsz. Salzaih ker. Ty-

hajósok ispiLálya. ' rolis határánál, hoi a' Sal-

"Kron Uadt , 1. Brassó az I. da- za ered.

rab Függel. Kruglikin , vs Moldvában.

Kronttadt vidéke , 1. Barczavi- Kruäch , 1. Grulich.

déke , ugyan ott. Krumui/, Cseh Krum;iu, Krupi-

Kropivna, ker. vs, Tula Orosz pe , Krumpnau , Krume-

Helyt. 1,53 b. «7 Bóttal, 136 ñau , , Schvarzenberg her-

Polgárokkal , éssokparasz- tzeg szabad Bánya vsa ,

i tokkal. . Cseh orsz, Budveisi ker. 550

Rropp , fó , Karinthia Hetczs. h. és 3500 1. ékes várral,

ben , Kropp faluban , felsö jeles posztómívvel , pom-

Karinthiáb*n , egy köszik- pás tempi, szép mulató , és

lából ered, és ezen alól Leip- narancskertekkel. Közel ide

nitztzel egyesül. . vagyon a' S< hvarzenbergi

Jíropp, falu» felsö Karinthi- csatorna ezt a' hegyen l<e-

ában, Laybach ker. vas- resztül ásattván , eggyik

bámoirokkal , olvasztó hu- oldalról a' Moldvával , má-

tákkal , szegcsinálókkal , sik oldalról pedig Zvetl pa-

kik általjában esztendön- tak által a' Dunával vagyon

ként aooo mázsa szeget ké- oszve kapcsolva. Hasonló

szítenek. iievezetü Schvarzenbergi

¥^ropperutädt,\. Croppenstaedt. Kruman Urod.nak német

Krosno , v. Krossen, régi,Ki- lakosi vannak , kik minden

rályi vs . Jasloi ker. Gallí- fêle mesterségekbôl fóldmí-

tziábah, Wieloka, és Liba- velésbôl, külombféle posz-

tovka fókkozt, hol a' ma- tó , és gyapjú harisnya ké-

gyar országi borok 's más szitesböl, bánya mívelés-

termések szoktak lerakat- bol (melly hajdan szembe-

tattni. 8000 1. egy pléb. 2 tünobb voltj élnek.

klastroma, és egy kastély- Krumau , Morva-Krumau , 1.

ja vagyon. Kromau.

Krossen, mvs Szász orsz. Na- Цгшпаи , mvs Austriában ,

nmburg megyében 50 h. 57 Ens alatt, Mannhartsberg

familiával , vas hámorral, felett való fertálybanKamp

es mészkô bányával. fó. ész. partjánál,országt0r-

Rrossen , falu , Szász orsz. vényszékkeí, és Urad. vér-

Erzgebirgiker.Zvikkauura- ral , plébániával , és 54 h.

ságban , 59 h. és 230 1. kik Krumbach , mvs Ausztriában,

közt sok kosárcsináló. Ens alatt , a' Bétsi erdft a-

ürotoszyn , ker. vs Pos n Her. Iattlévô fertályban, Krum

ben Prussziában, ¿1,5 h. 4010 bach vizénél, várral, orsz.

1. várral , Synagógával ; torvénnyszékkel , és plébá
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liiával. Lengyel falu , Àrva Várrn*

КгитЛйМ , falu, Silésiában, Némesztovi járásban. ,Alsó

Hirschbergi ker. Lomnitz Kubintól 6 ora. Az Arvai

fé mellett , Schneckuppe Urad.hoz tartozik, jó mar-

hegy tbvénél , 418 1« kik hatenyésztése , és fakéres-

kbzt sok munkások vannak, kedése vagyon, 910 käth.

kik orvoságos füveket, és és 4 zsidó I.

gyökereket szednek, és eze- Krylov , vs Jekaterinburg , O-

ket vagy szárakon adgyák rosz Helyt. 400 h, és 2200,

el , vagy esszentziát , tink- lak.

túrát 'sa't. készitvén , és Yjryttianpol , mvs Gallitziá-

Austriában , Szász orsz. O- ban, Zolkiewi ker. várral,

rosz és Angol orsz. 'sa't. Bernardinusok , Basiliták ,

küldbzik. • és Apáczák klastromával ,

YLrummbach , mrs Bajor orsz. Bugvize mellett ész. felé.

Ш ker. hasonló nevü tó- Krzeminiet* , ker. vs Volbiniai

nál , 140 h. és 1400 1. vá- Orosz Helyt.ban hegyi vár-

ezonnal , búzával , és disz- ral. - "* ■

nókkal kereskedik ; egy e- Krzepice , vs.úí Lengyel orsz.

gésséges ferdbvel. „ ban , Kálisrh oszt. Lisvar-

Krummendorf, falu, abó Si- tha fó mellett, 880 1. ,

lésiában , Strehlen ker. 27 Yírzeschitz , fálu Cseh orsz.

h. és 210 1 kozellévb Rum Leutmerilzi ker. 6.3 h. egjf

hegyen kristály találtatik, kath. pléb. tempi, é» egy

mellybbl páltzafejek , pe- egésséges kúttal.

tsétnyomok 's a't. készítet- Krzestov , mvs Gallitziában

nek. Zamosci ker. San mellett,

Krummersvaldnu , nemes falu, kath. és görög pléb. temp,

Silésiában , Hirschbergi ker. Krzastovtce , mvs új Lengyel

1010 1. Ehez közel vagyon orsz.ban, Krakó oszt, gyak-

a' Kutzeli lyuk v. Kutzel ran meglátogattafcott egés-

templ. egy nagy földalatt «éges kutróléskenkoves fér-

lévo barlang sok csavargó döröl nevezetes, Lubomirs-

■járásokkal. ka Herczegné mint ezen

Krummspreei , ker. 1. Lübben. hely birtokosa , a' ferdô-

Krupa , 1. Korompa. vendégekre nézve ittalkal-

KruscAovitt, Fürstenbergi U- mas intézeteket teft. Tái-

rad. Cseh orsz. Rakonitzi jéka kies, vagyon márvány>

ker. nagy erdôkkel, és mész- és kôszén bányája;

hb bánvákkal. Itt fekszik Krzinetz , v. Neu-Kunstberg*

a' Kruschovitz (Krussovice) Majorság Cseh orsz. Bunz-

nevezetu falu, és vár, egy lavi ker. Morzin Grófhoj:

várkápolnával. tartozandó. Lak. Cseh ñyel-

Krusckwitz, lengy. Kruszwica. ven bes/.élnek , és marhai

vs új Lengyel Kirs, a' volt tenyésztésbôl , é« foldmíve-

Brombergoszt. Goplo tónál, lésbbl élnek. Itt feks/ik

36 h. 130 1. egy Collegiat Krzinetz, (Krzincze) mvs Cseh

tempi. hajdan a' Pias/t la- orsz. Klattavi ker. lio h¿

kóhelye volt , a' ki sok Merklinka tonal, morsáro*

Lengyel Kir. é* hajdani Si- tájjékon , ékes várral , sz'ép-

lésiai Herczegek törzsök- mulalókertekkel , 2 kath*

attya vala. tempi, és egy kápolnával.

VLruâfe/zineze , Krus»etnicza. Kr*wf* , Ceqh falu r Pilsní
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kér. бо h. és ékes várral. kákat , kóczküponyeget ,

Hrziwjandov , birtok, és mvs szönyeget , török , , és per-

73 h. Cseh orsz. Czaslavi siai pénzt kés/.ítenek , é¿«

Iter, hegyekkel korülvéve , minden Kaukazusi népek-

kath. pléb. tempi- Földje kel , Persákkal , és Torci-

rozsot, árpát , és zabot te- kokkeí kereskedést üznek.

rem. Vallásokra nézve Mahome-

lürzit, falu 35 h. Cseh orsz. dánusok, de környül rae-

Pilsoi ker. jeles kftszén bá- télkedés , és bortól meg-

nyával. Ezen köszin Prágá- tartóztatás nélkül. Az ö e-

ban , Klattauba , és más ros vsok sok Kaukazusi Her-

vsokban hordatik. czegek kincseinek megori-

Krzitanau , mvs Morva orsz. zésére sz.olgál. A' birtokok-

íglavi 4 ker. pléb.val , jeles ba való bémenetelt na-

várral , 187 h. i'8o 1. és posz- gyon orizik, és ezt csak a*

tó fahr. ( kereskedöknek èngedik. E-

Kriyiüin , nemes vsPoseni Her. telek hús , és lisztböl ké-

ben Prussziában 74 h. és szült eledelek ; italok pe-

540 1. dig savanyított liszt viz t

Kschees , 5360 lábnyi magas és pálinka.

bércze a' Kaukazusnak. Kubin , (a\só) küzépszerü mvs

T&uban, nagy fó ész. Asiában, Árva Várm. az Árvai Urod.

Elboruson ered , a' leg- hoz tartozik, mellynek egy

magossabb Kaukazusi he- kerülete rola neveztetett.

gyen , futását nyugot- Itt vagyqn a' Vármegye há-

nak veszi , és déli ágávai za 's itten tartatnak a' gyü-

a'fekete, ¿szaki ágávai pe- lések is. A' katholikusok'

dig az Asowi tengerbe fo- derék templomokon kívül

lyik két Fó ága a' Kopis az Evangelikusoknak tem-

szig. a' más kettö pedig a' ploma, és Zsidók Synagogá-

Tamani szigetet formálja. ja is ékesíti. Kozeí fekszik

Ezen fótól vette nevét. az Arva' vizéhez mellyen

Kuban, tart. Kaukasusi Orosz. által itt 1795-ben rieveze-

Helyt. mellynek Kubani v. tas híd építtetett , Rosem-

kis-Nogaji lakosi Mahomed bergához 3 ora.

hitüek, és kóborló zsivá- Kubin, (felsö) ugyanott falu,

nyok. melly Kubinyi , és Meskó

Kubascha , Kopasch , Kube- nemes familiákhoz tarto-

schatz , Gubescha. ker. Les- zik. Lak. többnyire evang.

ghistánban , Kaukáziában, kevés kath. kiknek itten

Chaidak Hemse fejed.nek a- levo, de also Kubini pléb,

dózója. ', hoz tartozó tempi, a* hires

Yi-ubaschtt , erñs vs , Koisu fó Kubinyi familia' mau-

mellett , egy hegyen Dag- zoleumával diszes. A'szom-

hestan , és Lesghistan kozt széd dombon mostisszem-

500 h . és 6000 1. kik mago- léltethetnek egy régi vár-

kat Francziáknak nevezik, nakdüledéki. Rosembergá-

és hihetôképen a' Gennese- tól 2. 1/2 ora. Határja mind

rektöl származnak. Gazda- a' kettonek kiizép termé»

gok,, szprgalmatosok , min-v kenysegü.

den Kaukazusi népektol be- Kubin, falu Temesvári kato-

csültetnek, pánczélt, fegy- na vidékben , a'Német-Ba-

vert, arany> ésezüstmun- nátusi regement. Bonyavi
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Cea patak melíett , Pancso- Küdde , folyó, melly Bîller*

vától g i/i óra. Dunamel- beb tóból tulsó Pomeraniá-

lett , Szemendria hires To- ban ered , Goldbeknél ha-

rök erosséggel által ellené- jókázható lesz , és Usecznél

ben. Számlál 340 h. lak. ré- a' Netzében folyik.

gi katonák,német Kolóniák, Kuddow , folyó új Letígy. Kirs.

magyarok , és oláhok. Va- Kudelstaart , (52o 15' ô" É. Sz.

gyon szép kath. pléb. és 2 22° 2,5' 31" K. H.) vs eggy.

nem egyesült görog tempi. Belgyiom orsz. ész. Braban-

kat. száma 1 160 szép fostrá- czia tart. 2010 lak.

zsa helye , lo vámszedoje Kudowa , falu Siléziai Glatz

a' falutól egész a' Dunáig Grófs.ban 190 lak. váezon,

tarto csatornája , több ke- «zôvéssel, és egésséges kút--

reskedö háza. Szembetünö tal.

kereskedést üz fóképpen; a' Kuffstein , kis vs, és hegyi vár

Törökökkeb A' Tcrökök ïyrolisban fekszik Inn íó'

hoznak Szemendriai bort, partján ; a' vár magas, és

pamutot, riskását, zsírt , meredek kósziklán épült ,

mézet, aproszölött, Egyip- mellybe csak egy fedele*

tomi szilváé , török kávét lépcsíj vezet , erós magazi--

és vesznek búzát, árpát,és numokkal , és kaszárnyák-

szénát. Kézmívesek is ta- kal , az eleség '$ más tnu-

láltatnak itt u. m. asztalo- nitzió c.sigákon vonatik fel;

sok , mészárosok 's a?. t»-?»-.;¡ vastag erös láncza által ,az

Kubkabia , kereskedö vs Afri- Inn folyón leyó hajókázást

kában , Daríur orsz. nyug. elzárhatja. A' vs északi tá-

részin , Fessán , és Néger ' ján a' vár, alatt fekszik ,

- kórnyékire utazó Karavan- keletröl délnek terjed , 'i.e-

nakgyülekezö helye". . rös köf^lakkal 's tornyok-

Kuira, (Nagy) falu, Tren- kal erösittetik: innen fede-

csín Várm. Kocsina Hora , les hid épittétett által az-

hegy kozt fekszik , 70 sava- említett folyón. 1809-ben

nyú vízzel. erösen ostromoltatott 'a na-

Kuctenicte , vs Dniester vizé- gyon megrongáltatott. Vi

nel, Bratzlawi Vajd. ban, kis déke téli holnapokban ma-

Lengyel orsz. ban. Orosz bir. gos hótól borittatván , min-

ban. den kozosülést gátol, innen

YLuchl , mvs B'ajor orsz. Sal- a' számkivettettekre nézve

zach ker. Salza mellel t, e- való hiressége.

gyenes táüékon , 64 h. 560 Ки/í siigetek , l, Kurili.

lak. régi plébán. templom- K-uhcöin , 1. Cölleda.

mal. Kühmark , nagy erdö felsô Heí-

Kudack , Hudock , csekély Ko- senben > StauíFenbergnél ,'

zák hely Dniper meïlett , mellyben hajdan nagy mar-

hol ennek 13 viz zuhanása ha vásár tartatott , de a*

kezdödik Kiov Orosz Helyt. sok zsiványságok miatt el-

ban. töröltetett.

Yiudahasi , Scala nonva , (37o Ku/tna , mvs és vár, felsö Lau-

56' É. Sz.) vs, és kikotóhely sitzben , Görlitzi ker. vá-

Ánadóliában , Asiában, bor- szonnal kereskedik.

ral bövelkedö tájjékon ; YLühndorf, uraság vár ée nagy

borra! , apró szôlôvel és bu- pléb. falu nem messze Dol-

íával kereskedik. mar magas hegytöl , Hen-



— ггл —

neberg Grófs.ban Szász orsz. ros Székkel , ész.ról pedig

hoz tartozandó. Ugyan a- a* többi Székelységgel ha-

ion hegyen szép térséget, 's táros. 19 □ mfd. térsége , 1

mulato házat találni. szab. kir. vssal , 1 mvssal ,

líühnhayda , falu Szász orsz. és no faluval ; fekvésére

■ Erzgebirgi ker. közel hoz- nézve felsö » és also ker.re

zá Solm Grófhoz tartozan- osztatik. Hossza kel.röl nyu-

dó vas hámor találtatik. gotnak 8 > széle i—3 raid.

' Küik , uradalom Maas vizé- Többnyire hegyes , de van

né^ Herczogenbüschi ker. nak szép halmas vidékei is,

ben, frigy. Belgyiombah ; mellyeken kies szölök te-

gazdag mezökkel és lege- remnek , völgyein pedig ve-

lökkel, és azon nevü vssal. tések 's szép rétek mosolyog-

Kuiltnhurg , vs egy. Belgiora- nak, azért levegöje igen kel-

' ban Lech vizénél , Austriai lemetes és egéséges.A' Maros

Belgy.ban, fallal és sáncz- két Küfcöllö folyó és több

czal keríttetett, több tempi, patakok hallal kitartják a*

kal , jo kereskedéssel , és lakosokat. E' Várm.nek leg-

gyolcs készítéssel. föbb jövedelme a* bor , la-

Kukió , falu Pozsony Várm. kosi 129774, Magyarok , Szá-

; Hegyháti járásban, Miara * szok, Oláhok, és Ürmények.

fónál Sain és Szekula kö- Két ker.kre osztatik , min-

zött , 2109 kath. és 150 zsi- denik 3 iárásokkal.

dó lak. tulaidon plébán. és Kukujevcze, falu Szerem Várm.

tempi. Sz. Jánostól 1 óra. Illoki járásban , Erdövik és

KüküllÖ , Kockel, (nagyéskis) Kuzmin között , i8>6 kalh.

két folyó : Epdélyben. A' ■ és 16 rácz lak. tulajd. pléb.

Nagy Küktillo a Zételaki F. U. Csalmai Jankovics ne-

erdoségben èred , a' kis Kü- mes uraság.

köllö pedig a' Panaidi he- Кикиs , mvs Cs'eh orsz. Köni-

gyen,kis hajókat bir,minek- gingrktzi ker. .500 betegek-

utána mind kettö Balásfal- re alkalmátos Misericord,

vánál párosodik , mind a' klastrommal , hires ferdö-

kettö Maros vizébe sza- vel, és 65 ház.

kad : vize felettébb íáros , Kala, népes mvs Bács Várm.

's hallal bövelkedik. a' Tisza járásban fekszik az

Hütdlld var, Kockelburg, (46o É. Sz. 45O 37' és a' K. H. 370

13' E. Sz.) mvs, és fö helys. 4' alatt a' Ferencz csator-

hason nevü Várm. Erdély- nája partjain , Cservenká-

ben kis Küküllö vize mel- tól 1/2 , Verbásztól pedig 1

leít. F IL G. Betten Jóeef. Va- órányira. F. U. a' kir. Ka-

gyon szép kastéllya , gyö- mará. Számlál 3140 kath.

nyörüseges kertje , Sz. Fe- 2,530 nem eggy. rácz , és 15

rencz Szerzet. klastr. 1 ref. zsidó lak. ; kat. és nem eggy.

és 1 nem eggy. Görög pléb. görög pléb. temp mal, több

ts savanyú vize. Medgyestöl kamarabéli tisztek lakjai-

3 óra. val , nagy magazinummal,

JfLukül/ä Várm. Erdélyben , a' 's a' t. SzàntôÇôldjei gazda-

- Magyarok' fôldjén , kozepén gon teremnek mindenféla

a' tart.nak ; keletrôl a' nagy gabonát ; a' vs felett emel-

Küköllö fóval , melly ezt kedo dombok kies szôlôhe-

a' Szász földtöl választja el, gyekké változtattak. A' ré-

nyug.ról alsó Fejér Várm. genten virágzó Bajai keres-

vel ; délr&l a* Székely Ma- kedés a' megnevezett esa
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torna kinyittatása olta na

gyobb részint Kúlára kbl-

tözött által , melly a' mos-

tani gyarapulását nagyon

elomozdítja.

Kulen , mvs Holsteinisiben ,

Neumünster Uraságban ke-

let felé.

Yutlikow , mvs Galicziában ,

Zolkievi ker. sok gyapjú ta-

karókat készít , eggy. Görög

tempi. mal.

Kall, Colo, vsAlgier Statusr

ba Afrikában, hasonló ne

vü jeles tengsröbölnel , vá-

szon szijvéssel, és Franczia

kereskedö házzal.

Kulm, falu Cseh orsz. a' Szász

országi határoknál , hol

181.3-ban Vandamme serege

eltörültetett , 's ö maga a'

Kozákok' kezeikbe került.

Kulm , Protestans mvs , mely

2 nagy pléb. faluból áll ,

hasonló nevü völgyben ,

Aargau kant. Helvétziában.

Tájjékán szép régiségek ta-

láltatnak.

Kulmbach , vs Bajor orsz. Main

ker. a' fejér Mainnál , szép

rétekkel , és marha lege'lök-

kel bövelkedö völgyben ,

egészen hegyekkel korülvé-

tetve 417 h. 2840 Так. sok

timárokkal , és serfözökkel.

E' vs mellett egy magos he-

gyen fekszik Plassenburg e-

ros vára.

Kulmen , 1800 lábnyi magas-

ságú hegy Bajor orsz. Main

ker. Neustadt mellett.

Kühheim , mvs Leiningen Her-

czegs.ben , Baden N. Hercs.

ben , Main és Tauber ker.

900 lak. ■buza és szölö mí-

veléssel. - ' ' .

Кита , folyö Kaukazia Orosz

Helyt. ered KaukazUs hegy-

böl , és 500 orosz ölnyi fu-

tása után a' Kaspiumi ten-

gerbe folyik. Töle vette ne-

vezetét a' Kumaniai puszta.

Китае, Gumae , Cyme, vs

- ' V

volt Troas tart.ban kelett

Asiában, Laryssától 70 stad.

Araeolisi vsok köztt legelsô>

's legjelesebb. Hesiodus és-

más nagy férjfiaknak szü-

letése helye v egy öböllel ,

a' Hydra nevü foknál.. Cu

mae volt mobtanï Campa-

niában is, egy Sybilla lak-

helye , Ciceró majorságával.

Kummer , falu Cseh orsz. Bunz-

laui ker, vas hámorokkal,

Kummersdorf, falu 58 h. Cseh

orsz. Saatzi ker. kat. tempi,

és savanyú kúttal.

Kumücki , Kumücki Tatárság

tartomány ■ Kaukaziáhan ,

Asiában , Roisu és Terek

folyók kbzt , és egész a' Kas

piumi tengerig terjed , he-

gyes , nagy 's termékeny

ronasággal. Lakosi Kumüc-

kok , és Nogaji Tatárok.

Foldmívelést , marha te-

nyésztést, és halászatot üz-

nel/. Sok kereskedö Ormé-

nyek laknak közttök. Tar

tomány föbb részei: Jach-

sai, Enderi, Derbent , Tar-

ku , Bragun , Kasanisch , 'e

a' t. Nagyobb része az O-

rosz Császárt isméri Urá-

nak.

Kumuk-Ghazi , (az-az : gyözök

v. jóhitüek; Kiafir-Kumuk

vagy hitetlenek eilen) tar-

tom. Kaukazus belseiben ,

Lesghierekkel és másnépek-

kel. Vsa

Kumak , 400 ház. hajdan a*

kôzônséges tôrvények , és

nagyobb iskolák' széke vala.

Кипа , vs Podolia Orosz Hely-

tarts.ban.

Künast , 1. Kynast.

Kunassyr , egy a' Kurilli s»i-

getek közül 1.56 orosz mfd-

nyi hosszú , és 50 széles , és

csak mintegy >94 Kurilifa-

miliától népesíttetik.

Kundért , 1. Hernath.

Kundraditt , falu és szép vár

Cseh orsz. Kaurzimi kerül.
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köszörukö töressel , réz tiá- volt Radoni oszt. Kamíerfa

morral, és timsó hutával. folyónál 136 h.

&uneu>a¡d , nagy Morva falu Kunowitг , mvs Morva orsz.

Preravi ker. 2.30 ház. várral, Hradischi kerül. Olschava

- 1600 lak. müvek iskolával , mellett , pléb.val , 420 ház.

Truchfesz Grófné asszonyi 2470 lak.

intézetével, jó lótenyésztés- Kitntág , (Nagy és Kis) két

sel, és helybéli káplány- kerület Magy. orsz. — Nagy-

sággal.

Kunewalde , (felsö , kozépsó ,

alsó) 3 nagy falu felsö Lau-

sitzben , Bauczen mellett ,

1880 lak. és vászon szôvés-

sel. »

Kungur , 20' E. Sz. 740 is'

К. H.) ei"ös ker. vs Perm O-

rosz Helyt. Iren és Sylva

folyók mellett 907 ház. és

5600 lak. kik timárságot ,

■ szappanfôzést , és buza ke-

reskedést üznek. Tájjékán

sok réz, vas, és lágy ala-

bastrom bányak találtat-

nak. Az alabastromból az

Oroszok gypszet égetnek.

Kunhegyes , nagy mvs nagy

Kunságban , ref. tempi, la-

kosi foldmívelést, és mar-

ha tenyésztést üznek , 494

ház. és különös tanáttsal.

Kunság Tiszán túi feks/.ik

az jt. Sz. 4бэ 46' és 47З ¿o'

között, Bihar, Békes, Cson-

grád , kübö Szoln-ok , és Sza-

bolcs Vármegyéktoí körül

véve. Hossza 3—4> szélessé-

ge 5, egész térsége pedig

20. □ mfd. Földe róna

térség» és elég termékeny ,

gabonával bövelkedik , de

fa nélkül szükólkódik. Fo-

lyoi : Hortobágy, Berettyó,

és KÖrös. Számlál 1 rrtvst ,

5 falut, és 16 pusztát, ne-

veik : Karczag - Uj-Szállás ,

Madaras, Kúnhegyes, Kis-

Ujszállás, Türkevi, és Kún

Sz. Márton népes helysé-

gek. Lakják a' régi Kúnok-

tól származó Magyarok ,

számok 31840 mégyen , kat.

és reform, sxabadságot 's

Karczagtól 3 ora. Itt szü- » vitézkedést szeretôk. À' kat.

letett ama' nevezetes Hös, az Egri Erseki megyéhez

Báró Mészáros Jáno3 , egy

Lovas Magyar seregnek tu-

lajdonossa , és a' Theresia

Bendének Commendatora.

Kuniakari , Kassoni Király szé-

ke kozép Senegambiában ,

Afrikában.

Tíuiííz , jeles kamara joszág

Leignitz Herczs.ben also Si-

léziában egy nagy tónál.

Cunnersdorf, ("felsö, alsó és új)

3 nagy falu felsö Lausitz

ben Bauczeni ker. készit sok

vászont , nyakra és zsebbe

való kendöt 's a' t.

Kunno , totul Kunnov , Tót

falu Nyitra Várm.ben Sza-

kolczai járásban , Berencsi

urod hoz tartozik , szép ré-

tekkel és szßlöheggyel.

ffainov , vs új Leogyel orsz.ban

tartoznak.

Kis-Kúnság a'Tisza és Du

na kozzé szonttatott , és

az É. Sz. 46o i6/ és 47° 30'

között fekszik. Ész.ról Pest

Várm. kel.röl Csongráddal,

délrol Báccsal és nyug.ról

a' Pest Várm. Solti jáTással

határos. Hossza 17, széles-

eége 4—9 1/2, és egész térsé-

ge 47 □ mfdet tészen. Va-

gyon gmvsa: u. m. Félegy-

ház, Halas 's Kún Sz. Mik-

lús ; ,5 helységei : Laczháza ,

Szabad-Szállás, Fülop-Szál-

lás , Majsa és Dorosma ; 37

pusztákkal. Földe sík me-

zoség kivévén homok domb-

jait; föbb termése : gabo-

na, dohány, sárga dinnye,

széksó 'e, a' t. A' folyó vizek
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helyett ásott kútakból itat- i' зо//г alatt Bakér víze part-

jak marháikat ; fa helyett - jain Laczháza és Szabad-

náddal és tözekkel tüzelnek. szállás közott a' posta úton

Tavai: a* Halas-tó, Sós-tó , ¿Jio h. 290 kat. és 4000 pro-

Feiér tó , Páteri tó , 's a' t. test. lak. tulajdon pléb. ek-

divatjában vagyon itt a' klesiával és tanáccsal. Pest-

halászat. Ama hires Ürdög töl 8, Szegedhez pedig 16

¿rkának nyomai itt a' Du- posta mfd.

na felé , N. Kúnságban pe- tKunzendorf , felsö Siléziában.

dig Kún-Sz. Miklóshoz kö- Neussadti ker. 730 lak. már- >

zel szemléltetnek , millye- vány és meszkö torés.

nekkel hajdan az Avarok Kunzendoif, (Nagy) falu, fel-

kerítik vala bé lakhelyei- so Siléziában , Neiszer ker.

ket. Lakosinak száma ,5200o 7.5 h. és 230 lak. márvány,

könnyen meghalad , kath. és mészko toréssel.

és ref. azok 26400, ezek pe- Kuntendorf , falu a' Glatzi

dig 25600, és 200 zsidó ; ,a' Grófs.ban 125 h. 610 lak. és

Kúnoknak raaradéki. A' kat. vászon szôvéssel.

a* Váczi Püspöki megyéhez Kunzendorf unterm Walde , falu

tartoznak. Negyedik Béla alsó Siléziában , Bunzlau-

adta nékik' e' tartományt. Lovenbergi ker. 880 lak¿ és

Mind a' kettö az országNá- mészkó toréssel.

dor-Ispánnya hatalma alatt Kunzendorf, falu alsó Siléziá-.

van , ki azt egy Fö Kapi- ban SveLdnitzi ker. találta-

tány , több Al-Kapitányok tik itt, karneolis , és ak-

és fö Birák által igazgatja. khát kô.

Portájik a' Jászok kerületé- Kunzendorf, falu alsó Lausitz-

vel 100. Kis-Kunságnak ne- ben, Guben ker. 520 lak.

vezete IV BélaKir. idejébôl vászon szovése hasznos.

származik , mivel akkor a' Kunzstein , 1. Konstein.

Duna és Tisza között levo Kuopio , vs Kareliai 'tartom.

Kúnok vidéke sokkal kis- Kápitányságában, Finnlan-

sebb volt a' Tiszán tul la- diában , Kaíaverie tótul í'or-

bozó Kunok' tartománnyá- máltatott fél szigeten , vas

nál , nielly akkoriban egész bányával.Kornyéki vize kü-

a' Temesig terjedett , innen lombféle halakban gazdag.

amazKis,ez pedigNagy-Kún- Kupang , Koupang, fö keres-

ságnak neveztetett. kedö helyek a' Hollandu-

Kunstndt , mvs Morva orsz. soknak , most Francziák-

Brünni ker. 136 h. pléb.val nak Timor kelet Indiai szi-

900 Jak. 's várral. Találta- geten.

tik itt sok tiszta büdösko , Kupavno , falu Moskau Orosz

ntiellyböl 1801-ben 500 máz- Helyt. selyem fabr. és pus-

sa adatott el , Podjebrad kapor malommal.,

Cseh Király születöhelye. Kupemk , ("49° 4o' É. Sz. ,5,5s

Kún-Sz.Mürtony, szabad helys. io' K. H.} ker. vs Charkov

N. Kúnságban Tiszán túl . Orosz Helyt. Oskol Kupen-

Körös vize bal partján , az kánál , vagyon 4 országos

E. Sz. 46o 51' alatt , 440 náz. vásárja, sok selyem, pa-

és 5240 kat. magyar lak. tu- mut, és gyapiu portékával.

lajdon pléb. Szentegyházzal, Kupferberg , Mana Kupfer »

és tanáccsal. or vs Cseh orsz. Ellbogeni

Kún-Sz. Miklós , szabad mvs ker. hajdan bányavs 92 h.

Kis Kúnságban az É. Sz. 47Э a' hajdani sok réz bányái»
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^¿1 Kupferbergnek ( ré¿- a' Caspiumi lengerbe «a-

hegy') neveztetett hegy tö- bad.

vinél fekszik. Kikészíttetik Kur ; Metmori , nagy folyó

itt ezüst é* réz, es Ferber Ormény országi Kars nevü

1 1_ « i JL - ~ t
tudosítása szerént eszt.ként

800 — 1000 mázsa kék gá-

litzt ád , ha jó keletje nem

hibázik. Kupfcrberg hegy

szélessége 50o 25' 30" hosz-

ezasága 30o 45'7''-ig terjed.

Kupferberg , bánya vs alsó Si-

léziában , Hirschbergi ker.

hegyböl ered , Georgia és

Schirván tart. keresztülfo-

lyik , Aras, Ala san; Lache-

vi, Aragvi, Sendehvud, Si-

ni és több folyókat vesz ma-

gában, és több ágakra sza-

kadván , a' Kaspiumi ten-

gerbe szakad.

nem messze Boberstól 130 Kuraraa , elsö a' Pelevi szige-

h. és 800 lak. büdöskö , réz tek között Pelev vssal.

bányával , 's márvány tö- Kurdistan , (a' régi Assyria) ,

réssel; vászonnal és patyo- hegyes tartom. Asiában

lattal kereskedik.

Kupferberg , vs/Bajor orsz. fel-

sö Duna ker.

Kupferberg, vs Baior orsz. Main

ker. 131 h. 440 lak. galitz ,

< kénkô és timsó mivekkel.

Kupinowa , falu Száva vizénél

Slavoniában a* Péterváradi

katona vidékben Nikinczé*

töl 3 1/2 óra, 10 kat. és 1400

nem eggy. rácz lak. egy om-

ladékos várral.

Kuppel, hegy Fulda tart, osz-

lop forman felálló bazalt-

kôbol áll ; ezen fekszik a*

Biberstein nevezetü vár.

Kuppenheim y vs Badeni Nagy

Herczs.ben Murg ker. Murg

folyó mellett 185 h. és 1140

lak.

Küpper , falu felsö Lausitzben,

Görlitzi ker. 990 lak. kik

vászonszovést ü/nek.

Kuprovitz, Dietrichsteini Her-

czegs. fekvö mve Morva orsz.

Brünni ker. 37 h. 170 lak.

jeles raenessel.

Kupuszina , (hajdan Kaposfß)

Kamara falu Báts Várm. a'

közep járásban kath. tempi.

éa pléb.val, mocsárok közt,

1820 kat. lak. pléb. tempi,

és hasznos tekenyôs béka

fogással.

Kur , Cyrus , nagy fó , melly

Georgiában Asiában ered-

v«n, P*rsiát áltfollya, és

észak és kelet felé termé-

keny völgyekkel , nyug.ról

pedig jó nedves lapálysá-

gokkal. Wan tavától délre

esik, Tigris, és Persia köztt ;

térsége 1,500 □ mfdnyi leg

magosabb hegyei kozé : a'

Kiare , és T&chudi hegyek

tartoznak , ôrôkké hóval

fedeztetnek , az utolsó kö-

vecses 's salétromban gaz-

dag , kopár majd minden

nôvevény nélkül, ez tarta-

tika'.Noé' bárkaja letelepe-

dése helyének. Fö folyoja

Tigris vagy Didscheíat ,

melly nyug.ra a'tartományt

határozza. Nyara és tele

mértéklett búzával , kerli

toôvevényekkel, dohánnyal,

kenderrel , pamuttal, nagy

tölgyfa erdöjiben sok gu-

bacsal , masztix mézgá-

val, borral,mannávaI,melly

czukor gyanánt használta-

tík, szarvas marhával, kets-

kékkel , kénkovel, salétrom-

mal 's m. e'f. bövelkedik.

Kurden nevezetü lakosi

Turkomanniai Tatárok ;

Persa* Arabs és Török nyel-

ven beszélnek, részént kath.

Nestoriánusok , Jakobiták ,

Ormény Keresztények , ré-

ezént Jesydyak, Jesyd Ma

homet eretnekje követöii ;

laknak résxint vsokbaci é»



falukban , és föld mívelés- vagynak ttizokádó hegyeï ,

böl , kézmívból es kereske

désbôl élnek, részént pedig

gunyhókban laknak , és e-

zek vadászatból és rablás-

jból tengodnek , meréezek

és vitéxek ; nemzetségekre

oszlottak tulajdon Fejedel.

alatt , kik az Emirektöl ,

fHerczegektöl) adattatnak,

de a' kik magok is Török,

vagy Orosz oltalom alatt

álnak. Az egész tartomány

5 Herczs.gekre ú. m. Bellis,

Dsohesira, Amadia, Dschiu-

lamek, és Karlschitán Hrczs.

g&hre osztatik , mellyek kö-

zül mind eggyik 12000 fegy-

veres iéríiat állíthat a'

síkra.

Kure f vs Török Trapezunti

Basaságban rézbányával.

Kuren , Finniai nép Orosz

birod.ban.

■Hurga , Herczs. elö India nyu-

gott partjain északnyug.ra

a.* Dilli í'októl , Gates

beleti részén ¿o □ mfdnyi

térséggel, meseze kiter jedt

erdoji vannak , és hadako-

eó vitéz nemz-ttöl népesít-

tetik. Rájájok v. Fejedel-

mek az Angoloknak adózik.

Fövsa Merkata

Kurgau , ker. vs Tobolsk Orosz

Kelyt. Sibériában , Tobolsk

fó mellett.

Кипа Valoschk-á , ve Simbirsk

Orosz Helyt. Asiában 3000

lak. Kalmuki tempi, isko-

lával és torvényházzal.

Кип¿i , v. Kufi szigetek. (45

egész 50o E. Sz.) szigetek

Asia észak kelet partjainál,

Kamcsatka déli csúcsától

egész Japánig terjednek ,

számok 80, mellyek kö/.ül

melyek mindég füstölögnek,

és néha éjszaka egészen meg

világítva látszatnak ; sok

helyeken meleg , más he-

lyeken pedig kénkô kutak

bugyognak. Az észi szigetek

hidegek , t©bbnyire száraz

földel, és fanélkül szüköl-

Hödnek, némellyek egészen

puszták, és minden lako-

sok nélkül , és egyedül ,

medve , farkas , róka é«

czoboly vádászatra hasz-

náltatnak. A' déli szigetek

termékenyebbek , ésgazda-

gabbak, kénkôvel , rézzel ,

ezüstel , veres fenyövel , e-

gerfával , fü/,fával , fenyö

vel , spanyol , és Bambú»

náddai, szölßtövel, fellebb

említett vadakkal , kaszto-

rokkal, vidrákkal, és ten-

geri vadakkal bövelkedik»

Kurileknek nevezett lakosi

a' száraz földön is laknak

Asiában , Kamtsatkától »

délfelé halakból , tenger,

és száraz foldi madarakból

gyökerekbftl 's a' t. éinek.

A' déliek fekete szörrel fe-

de&ett mejjel, erkölcsi tu-

laidonságokkaí, beszédjek-

kel és élet módjokkal kö-

lömböztetik magakat , a*

.Kamcsadali némzetségtôl ,

és szörösöknek vagy isdur-

váknak (Möhratyr) nevez»

tettnek. Némellyek görög

papok által meffkeresztel-

tettek , u. m. a' Nasságai

sziget lakosi. Déïnek legtá-

vuîabb szîget a' Matsmai.

Sándor szigetjén vagyon a*

Kurili Rossii telepeirlés. Né-'

mellyeknek a' Jappáni fe-

jedelemtol függö különös

örökös Herczegeik vanriak.%lt 145 □ mfdel , az Orosz'

birod. tartozik tele vaeyon Kurin , 1. Grenne

hegvekkel, és kôsziklàkkal, Kurland, 1. Curland.

ftiellyektftl is egészen keri- Kurmark , egyike Branden-

tetik hajdan többnek volt, . burg Mark két fö részinék

és most is meg sçkakhak Elbe , és Oder fók k'ö*t,«4i#
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Q mfdel 708990 1. Priegnitz, ketlen pusztái, mocsárai

Ukermark,és a' kôzép mark

га osztatik. Fô vsa Berlin.

Kurima , mvs Sáros Várm.ben

Tapoly vize mellett , F. U,

G. Aspermont és Szirmay.

Lak. tót. kath. számok 975

tulajdon pléb.val vásárok-

kal. Bartíától 2 ora.

Kurmysk, (55» 30' É. Sz. 65Э

34^ K. H.} ker. vs Simbirsk

ürosz Helyt. Sura és Kur-

myscha fok közt, 294 h. és

595 férfi 1.

Kurnick, vs Burkusi Posen N.

Herczs. 205 h. 606 keresz-

tény , és 595 /.sido 1. posz-

tó , selyem, és bör fabr.

Kurnu , Gurnu , falu , felsö

jEgyptusban , a' Nil völgy-

ben , régi Nekropolis he-

lyén.

Kuroe , Urga , In , Tschin vs

Kálkas Mongolságban , Tu

la fó mellett , erös helyfa-

lakkal , és 6000 láb. sán-

fizokkal keríttetik Chiniai

Helyt. egy Mongoli Hercz.

és egy Kutuchta,vagy fö La-

mai Pap' széke.

Kuroszveki , vs új Lengyel

orsz.ban. Krakó oszt.ban.

Kurov , vs új Lengyel orsz.

ban. Lublin oszt. 270 h.

Kurozveki , vs új Lengyel orsz.

ban. Radom oszt.ban,

J&ursk , Orosz Helytartóság ,

Orel , Voronesch , Novgo

rod Severskoi , és Slobodi

Ukránia közt 701 □ mfdön

1182,710 1. számlál. Levegö-

je mérséklett, és szelíd,

íoldie sík hegyek nélkül,

l. 1. „.( u„ j и„ъ

vannak. Föbb termései , bu

za , gyümölcs , kender , és

len ; fanélkül szükolködik;

marhatenyésztése szembe—

tünö fökeppen a' ló tenyész-

tés , több mint 30 ménesse

vagyon. Vadjai , és halai

csak szükségekre elég. Asvá-

nyok közül, vagyon agyag-

ja mészkoje , krétája , ás-

ványkove , ée vasa. Lak.

kivévén egy nehány czi-

gányt, és idegent, Oroszok,

többnyire foldmíveléssel ,

és marha tenyészíéssel fog-

lalatoskodnak.Némely fabr.

is vannak. Kereskedése a*

tart. terméseivel lias/nos.

Az egész Helyt. íoker.re osz

tatik. Fö vsa.

Kursk , (51= 43' 30" É. S/. 54э

7' 30'' К. H.} régi rosszúl

épwlt vs Kur , és Tuskar

' mellett, 2177 többnyire fa

h. 100 gunyhóval, 16 temp.

2 klast. egy fö iskolával,

15180 1. faggyú , és viaszk

olvasztással , fejérífcñ mü-

vekkel , gyümoltsmívelés-

sel ,, fazékasokkal , sok~ ti-

márokkal, és tégla égetôk-

kel. Ezen vs jeles kereske-

dést üz füképpen S. Peters

burg , Moskau , Leipzig,

Danzig, Bées, és Cherson

felé , mézzel , viasszal , o-

lajjal, fadgyúval , kender-

rel , börökkel, sertével , ró-

ka, és farkas börökkel, 's

a' t. A' kihordása eszteti-t

dônként 1/2 mill Rubelre

megy.

és csak némeíly dombok Kurtamysch , er&s Slobode , O-

" 11 " 1,1 renburgOrosz Helyt. hason-

ló nevezelü fónál, 288 h. éa

25.50 1.

Kurth, tôt falu Nógrád Várm.

Szécsényi jar.ban PestVárm.

szélin, Hatvanlól 2. 7/8 mfd

kath. tempi. Báro Hellen

bach familiájához tartozan-

dó, hegyen fekvöbiizama-

által hasíttatik." Föbb fo-

lyói •• Donetz, Oskol , Ko-

rotscha , Psol , Morshla ,

Sem , Svapa, Nula, Tuska-

ra, Putivi , Kur. 's a' t. К is

sebb fók száma több mint

508-ra me?y; tavai nincse-

nek. Földje nagyon termé-

keny, és csakkevés terme-



gazïnummaï.

JCurtawiany , vs Vilnai Orosz

Helyt.

Huru-Tschesme , mvs Constán-

tinápolynái , a' tengerzug

mellett , görög Püspök , es

Herczeg ékes mezei házai-

val.

K.urzelow , vs Varsói voltKra-

kó oszt. 143 h.

JüurzwaLd , Csehül Medzyrzi-

ce , falu , Ausztriai Sailen

/.iában, Tescheni ker. Bie-

litzi Herczs.ben, kath. pléb.

val , és tempi, kath, és e-

vang iskolával , 190 h. es

1310 L"kik német , es Slé-

ziai Cseh nyelven beszélnek.

Szántp földje rozsra, és zeb

ra alkalmatos, és csak iié-

irielly részeken tiszta buza

ra , és árpára.

Yí.uschi\ Kurilok nemzetsége.

Kus/cotvo, falu Moskva Orosz

Helyt. Scheremetev Gróf

szép kertjével.

Kusmoden/ansk , (,56o il' E. Sz.

64o io' К. Н-Укег. vs Ka-

san Orosz Helyt. Vol?a mel

lett , 532 fa h. éí 2470 1. ke-

reskedik fa portékákkal ^

deszkákkal , gyékénnyel ,

's a' t.

JKusnezk, (53» É". Sz. 64o K.

H.) ker. vs Saratow Orosz.

Helyt. Sara Trujewa mel

lett, 6000 1. kik közt sok

kovács ' vagyon , 'э ezek jó

házi , és szántó eszközöket

készítenek.

Kusnezk , (53° 20' E. Sz.J ker.

vs Tomsk Orosz Helyt.ban,

Tom mellett , .500 ház. és'

6000 - 1. katonákon kívül ;

vagyon vasolvasztója ; ke-

reskedik kikészítetett bun-

. da börökkel , fôképpen ре-

dig tzoboly borökkel.

Yuisnetki hegyek , 1 Altai.

Kujz , Kous , kozépszerüen

nópes , dinnyés földekkel ,

és szép kertekkel körül vé-

tetettvska, felsö JLgyptus-

, ban Nil volgyben régi ki»

Apollinopolis helyén, melly

nek most is lätszatnak ma-

radványai.

Küstnacht , jeles , }ól épült,é*

népes mvs , RigL hegytövi-

nél, a' Vierwaldstadti to-

nál, Schveitz kant. hajdan.

egy Grófs. és különös ker.

föhelye ; kereskedést üz kö-

zeí hozzá vagyon a' Telli

kápolna.

Küsznachti tó, 1. Viervaldstad-

ti tó.

Kutahja , 1. Kiutahya.

Kutítis , Cotatis, (42o 30' E.

Sz. 42o 40' K. H.) Imireta

Georgiai tart.' lövsa , Ri-

om mellett, Törökök által

tôrtént lerortásától fogva

még feinem építetett.,

Kutak , Kuttak <2o=> É. Sz.

103» 40' 3" K. H.) vs , és

erftsség, hasonló nevezetü

Angol tart. ban, innensft In-

diában, hasonló nevü fó-

nál.

Kutak , fó, hasonló nevü tar-

tom.ban innensö Indiában,

melly a" Mehanade , és Ta

il öszve folyásából ered.

Kutak , Kytak , egy a' Rók^

szigetek közül a' keletiten-

geren , nagy fenyo , és ve»

resfenyö erdókkel.

Kutkn-.z, Urad. és mvs Gallí-

cziában. Zloczovi ker. egy

nemes Udvarral , Caputzf^

nus klastr. és- görög egye-

sült tempi. Poltew patak^

nál,

Kutno , vs Varsói volt oszt.

most üj Lengyel orsz. 20Й

h. 2845 lüü közül 1376

zsidó, ser, és pálinka ío->

zéssel.

Kutow , Kuty frs Gallítziában

Stanislavi ker. ,530 h. safian

készít éssel, sófózéssel, és le

vel tárral.

Kutsvhuk , Kainardschi, falu,

Bulgar-lli Török tart. ban»

Silistriai . Sandchaksch4k*



— iga —

ban Dristra mellett ; hol val , malommal , urasági.

1774-ben Oroszok , ésTorü- épüietekkel , és 1290 kath.

kök közt békesség kötte- lak.kal.

tett, mellynek ereje sze- Kuttma , Urod. és mvs Slavó-

rént Krimm szabadnak té- niában Posega Várm. fele

tettetett, és Dnepr, Bug, G. Széceényi famüiához ,

és Asow közt fekvö tart. feie pedig G. Erdödihez tar-

Oroszoknak által engedte- tozando, Terebe» fónál 1402

tett; Törökök pedig a' fe- kát. lak. tulajdou plén.val,

kete tengeren szabad hajó- és nemes udvarraL.

kázást nyertek. Kuty, l. Kutow.

Jiutschuk, 1^sehesme , Pontopic- Kuijfalva , Kokt, v. Quellen-

colo , halas tó Constantiná- dorf, Kutsu, Magyar, és O-

poly tájjékán , mellybenjo láh 68 íamiliából álló Fa-

egész 80 font nehézségü , lu , Erdélyben abó Fe)ér

es 3 egész 4 lábnyi hosszu Várm. Maros vize mellett,

potykák fogattatnak. mellyen itt egy hajó hid

Kuttelberg , falu , Ausztriai vagyon ; 2 Maroson lévô

Sléziábait, Troppaui Her- malommal , egy réf. és nem

czegs.ben , Troppaui ker. egyesiilt görög pléb.val.

Gotschdorf Urod.hoz tarto- Kùttelkirche , L Krummers-

zandó , Oppa. mellett, 3 waldan.

vizmalommal , des/.ka. fü- Kuvin, (hajdan Kövi) OLáh

résszel , több fonal fejérí- falu , Arad Várm. Kladova

tövel , 187 h. és 1060 né- mellett, Aradhoz 3 óra F.

met 1. szántófoldje rozs , U. а' К. knmara, nem egye-

és zab termö. sült görög tempi, jó szbUo,

Kattenberg, Hora-Kuttna , Ra- és dohány termesztéssel. .

py-Hora. Jól épült szabad Kuwana , 1. Kiwana.

bánya vs Cseh orsz. Czas- Kuwl -u> , vs új Lengyel orsz.

lavi ker* 720 1. 14 kath. ban, Siedice oszt.

tempi, mellyek közül a' Fö- Kuwnik, nemes vs Poseni Her.

dékán tempi, egy a' leg- ben Prusszdában 1270 1.

szebb , és legnagyobb tern- Rutdorf , falu uj Markban,

plomok közül az egész Né- Königsbergi ker. 31 h. 270

met orsz. 7ooolakosi készí- 1. és vas hámorral.

; tenek )ó ércz portékákat , Kuznika , vs Bialystók Orosz

es lisztlangot. Tájjékán va- Helyt. 3.5 h. és 430 1.

gyon ezüst olvasztó huta, Kuzowa , patak , Cseh orsz,

és salétrom fózés. Itt 1300- Hradecka falu megettered,

ben verettettek az elsó e-- folyását keletnek ve¿zi , és

züstgarasok, mellyek Cseh minekutánna több kisebb

garasoknak neveztettek. patakokat magában vett

JKuttenp/an , (49o 53' 49" E. Sz. volna Dubnanon alól Stre-

30° 28' a" K. H.) mvs Cseh la fóba ömlik.

orsz. Pilseni ker 120h. kék- Kwieziszewo , vs új Lengyel

festék készítéssel vas fahr. orsz. Bromberg oszt. 60 h.

timsó , és gálicz ola) fózés- és34ol.

. sel kath tempi. Kyburg , 1. Winterthur.

jKuttieva , Urad. és mvs Sla- Kydonia , harmadik fó vs Kre-

vóniában Posega Várm. á' ta szigetében , nyugoti szé-

tudományok' fundusához len, Gnosszos, és Gortynáe-

. éartozaridó , tulajdon pléb. tól 800 stad.

Kumhausen



Kuffhausen , 1. KifhauseïL

Jíylai, vs Värtneland Svéd

lart.ban , lak. halászatból,

és bányászságból élnek.

KyIburg , vs Kyl fó mellett ,

Trieri Hercz.ben , Rajnán

tulsó Prusszus nagy Her.

ben.

Ш11 , a'Lymburgi, és Iülichi

határokon eredö , és Trier

alatt Mosclába fó viz.

Kyll, Í. Stadt-Kyll.

Kymenegrad , í. Heinola.

Kynnst , Urad. egy többnyire

pusxta •• várral Sileziában ,

az Óriási hegyeken , Schaf-

gotsch Grófhoz tartozandó

i i/t mí'dnyire Hirschberg-

tftl , Í248 lábnyi magassá-

gú hegyen.

Kyrcsuri , I. Cerasonte.

Kyritz, kis hasonló nevezetü

Iter.' fö vsa f Prignitzben ,

442 h. és 22-20 1. Vagyon,

luth, papi Inspektziója , ]'ó-

.vedelmes foldmívelése , és

marhatenyésztése,és a' régi

Mark Grófoknak itten volt

pénzverôjôk. Sokízbennagy

károkat szenvedett a* tüz-

töl. A' hasonló nevezetü ke-

rület, 7 1/4 □ mfdön 8570

1. s/.ámlál.

Kyra , 1. Kirn.

KytaA, 1. Kutak.

Laa , kis, regí országló' Her*

czeg' vsa Austriában , Ens

alatt, Mannhartsberg alatt

levo negyedben , Thaya

mellett, mellynek tájjékán,

Habsburgi Rudolph Csá-

¿szár , és Ottokár Cseh Ki-

rály közt hires csata tör-

tént. 182 h. egy Urasági

kastélyja és pléb. vagyon.

Laach am Jauerling , mvs Au

striában Ens alatt Mann

hartsberg feletti negyed

ben ; St. Mária képivel é-

kesitett templ.mal. melly-

hez búcsújárások türtén-

nek. .

• "Laak , Bischoflaak , vs felsö

Karnióliában várral , кб-

fallal keritve , czérna ,

és vászon készítéssel , vá-

szon kéreskedéssel. Polland

és Zeyer vizek köztt.

Laaland , Laland , Lolland,

("az az alacsonV tartj Dá-

niai Megyebeli hívatal ,

mellett Laaland és Falster

ezigeteket fogíal magában,

28 □ mfdnyi a* téreéjre,

HÜB. lex. III. DAR.

488000 1.

Laaland , szíget , Fünen Dá*

niai megyébénîi if¿ □ mf

dön 34.500 1 vagynak, egés-

szen lapos , gabonával , fö-

képpen tisztabúzával, bor-

sóval, mannával , v. har-

matkásával , gyümölccsel ,

fával , 'sa't. bövelkedik,

de más részrol nedves és

mocsáros , 's ugyan azért

egésségtelenjmarhatenyész-

tése nagyon el vagyon ha-

gyatva. Ivó vize rosz. 4 ki»

vsa 3Királyi klastroroibir-

toka, 3 Grófsága , és 4 Bá-<

róniája vagyon.B'ö vsaNaks-*

kow.

Laaschitz , 1. Lansitz.

Loas , Losch , vs Alsó Karni

óliában , Adelsbergi ker.

tengeri sóval , börrel t éa

lovakkal kereskedik.

"Laasen , Nemes falu Sileziá

ban Striegavi ker. a' Strie-

gau víznél , mellyen egy

vas híd vagyon, ennek leg.*

nagyobb tágiesaga a' bol-

tozatjában 40 , raagas&ága
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morja és ió posztó készítov

sm pedig ¿i lábnyira megy. je vagyon ; kereskedik lá- l-

"Laasphe t régi vska 154 h. és val.

, Lahn mellett , Sayn , és з8э 4o' 30" Si.) bis vs

Vy'Litgenstein Herczegekhez és vár, Topiaui ker. kelet

tartozandó. Itt egy magos Burkus orsz. Doine m 'U tt

fcosziklán fekv& Wittgen- febszik, melly 1696-tólGil-

etein nevíi vár Sayn-Wit- gével vagyon öszve kaprjc 1-

genstein-,Witgenstein Her- va, és 2 csatornára, melly

czeg' Rezidentziája. nagy , és kis Fridrichsgra-

ídb, hoss/.úság'mértéke melly bennek neveztetik , és e-

a* felnött embernek talpa' gész Königsbergig tart , vá-

hosszától vétetett. A' Geo- lasztatik ; 235 h. és 2440 Ï.

metriai vagy decimal láb vagyon. Az itt levö vám

10 hüvelyket tészen , 's egy nagy hasznot hajt.

-vesszönek tized része. A' £<itótAíi,Laby8ZÍn,f52°57/ia//

Bajnai láb 12 hüv. foglal, É.Sz.35:>3/;/4o'')vsújLengyeL

"s tizenketöd része a' Raj- orsz. Bromberg oszt. Ne-

nai vesszönek. tze szigetén 170 h. 133,5 ke-

Laha , I. Laa. resztény , és 638 zsidó 1. Fá-

Zmba, fó Orosz birod.* hatá- val, gyapjúval, és posztó-

rán Laba vs mellett Lado- val kereskedik.

ga toba folyik. Labodde , tari, az Aranypar-

La Barrhe de Nestes, kis vs toknál , felsö Guineáhan,

кme ti Pyrenaeus Francz. egy Herczegtöl iga/.gatta-

osz! . tik. Itt vagyon a'

Lab ■ rfntz, Cláh falu, Temes Labudde , fallal körül vétetett

Várm.ben Lippai kam. U- Szerecseny vs, Dániai rako-

rad.hoz tartozik. Lak. ezil- dó hellyel.

та aszalásból, méhtenyész- Labour, Labourd, tart.ka, a*

.tésbol , sertéshízlalásból , hajdani Gascognében, Fran,

és kereskedésbñl élnek. Ñera orsz. a' Gascogni tenger-

egyesült görög tempi, és öbölnel ; és Spanyol határ-

pléb. vagyon. nál, melly itt Bidasson fó-

Lqbeck , Laubeck vár, és liir- lólformáltatik , éspus/ták,

tok , alsó Stiriában, Grä- 's all-Navarra köztfekszik.

tzi ker. Tajjékán sok szép Levegoje szép, és meleg.de

. Itender terem. valamivel még is nyáron

Labenda , 1. Angoy. ч melegçbb. Folyóji Adour,

Laber , csekél mvs Bajororsz. Nive, és Nivelette. Buza , éa

Regeni ker. hasonló nevé- szölö пега nagyon mível-

zetü fónál, melly Altmühl- retik , de annál jobban a'

bán folyik , 630 1. vs há- gyümolcs: marha tenvész-

morral, papiros , és puska tese szembetünö, vadakkal,

por malommal , és kñszik- és halakkal bovelkedik ;

lán fekvñ várral. hegyeiri sok >ó orvosló fü-

Lnbes , (53o 35' E. Sz. 330 25' vek'találtatnak. Lakosi Bas-

K. H.) Nemes vs tuleó Po- kiak.

meraniában , BorH l<er. Re- Labradio, mvs, Estremadura,

ga mellett, melly közel a' Portugalliai tart.ban , ezo-«

vshoz Lotznitzot magában 10 miveléssel.

veezi ; 2,56 h. 1340 1. rézhá- Labrador, új Britannia, Esto-

1200
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tiland, nagy tart. ész. Ame-

rikában, Hudson öböl déli,

és k ;leti részén , 50 egész

6i° É.Sté és 39' egész 60 N.

H. 20000 Q mfdnyi nagysá-

gu , partjai loképer» keletre

tele vannak kftsziklákkal ,

és szigetekkél, Belseiben pe-

dig sok magos hegyek , é*s

terméketlen koszikíák. Fo-

■ lyóji kevés számuak, dean-

nál számosabbak a tavai p.o.

Miátasin.íí unipi's a't.és sok

tengeroblei p. o. David ob

le a' Belleisléi út's a' t. Na-

gyon hideg, tele Septem-

bertöl egész Julíusig tart,

és csak 2 bónapig vala-

mivel lágyabb ideje. E-<

gész 60o még némelly fák

találtatnak, de tovább sera-

mi nôvevényt tobbé ñera

szemlélhetni. Találtatnak

itt tzethaíak , fókák, med-

vék , farkasok, rókak, kász-

torok , nyargalótzok , laza-

t/.ok , tökehalak , tengeri-

madarak , labrador kövek

's a.' ti Lakosi Eskímók, 6000

s/.ámmal , Krikok , vagy

Kiüstinok , Hudson cböli

Indiánok. Herrnhutereknek,

és An^liai kereskedöknek

itt Úléseik Vannak. A/,ok-

hoz tartoznak Nain, Ottak,

és Hoífenthal; bunda bo-

röket pálinkáért cserélik-

fel. Dél keleti partok East-

Main , nyug. partj ii pedig

Vesimainnak neveztetnek.

Lnbu , 1. Rillaloe.

Labun , várós Volhynia Orosz

Helyt. 53Í h. és 3190 1.

Laby , vs Fulahereít tart.ban ,

Sierra Leona partjainál, fel-

sö Guiñeaban , 5000 l. kik

mindenféle mesterségeket

üznek.

Labyrinth , nagy számú nenes

kis szigetek nevé , Pôlyne-

ziában, Otaheitetol kel.re.,

labyrinth , -Sgyptusbarï, Dio

dor taaúsága szeréut feküdt

Мое г is tavába béj'árásnál

az Aí'rikai, vagy is nyuga-

ti részen Arsinoe vsáhox

nem messze. A' mai Arab-

soktól Kasr Karun, azaa

Káron kastéllyának nevez-

tetik. Azon Diodor bizony-

eága szcrént , külbnosebb

volt nxég az ift levö Pira-

mideseknél,a' Dodekarchia,'.

azaz V 12 királyok korából

való , 1 г fedett folyosókból,

"s szint annyi kapúkból ,.'

i,5¿o fold alatt, 1,500 fold

szint levo szobákból állott;

az alsó kosziklából ugy á-

sattattak ki , bogy rendéa

oszlopok hagyattatnának a'

felsö résznek tartására. Ai

égész épület kñf allai kerít-'

tetett bé. Az alsó szobák a*

tizenkét királyoknak, 's a-'

ma megistenített krokodi-

lok temetö helyéül szolgál-

tanak. Ezen ide 's tova hor-

gadt fulyosóiból, és keren-

gö üregiböl utmutató nél-

kül к ¡nem lehete hatolni.

Felérvén annyi számú pa-

lotákba jutott a' járó , a*

hány volt a' Nomosoknak

száma;i2—27-Ezeknek mind

egyike azon egy magasságú

volt, mindénike folyósók-

kal keréttetétt , 's Шallai

elválasztatott. Itt szoktak

az jEsryptusi Nomosok gyü-

léseket tartani. E' roppant

épületnek kezdöje Imandes,

v. Mendes király volt; mel-

lette mindjárt volt ennek

temetftje ejíy Piramis ,

mellynekminden oldala 100

láb. hossaú , és magas vala.

Ez a' Labyrintbnak diile-

dékivel Havana nevü hely-

ségnél maiglan szemléltetik/

E* csu da épületben a' ter-

més/.eti fek vésnek melly ré-

sze volt , eddïg kinem bi-

zonyoHott. ....

La Caílf , Kallah, kiserösvs,'

Constantioe Al giere tarV



ban , tenger mellett, kevés-

sé egésségtelen tájjékon ,

bis, nem igen bátorságos

kikbtövel,Francziafchoztar-

tozó mint egy 60 cse-

kély Kunyhója, és mintegy

500 1. vagyoh, buza, gyap-

jú, bör, es bor kereskede-

sen kivül Kláris fogást üz.

La Craprara > lakatlan sziget

Nápoly partjainál, Capita-

nata tart.ban.

La Cava, vblgy, Salerno mel

lett , Nápoly orsz. mellyen

keresztül September végén

vad galomboknak nagy so-

kasága re'pül , 's ezek itt kü-

lönös módoii , egy nagy há-

lóban íogattatnak.

•Lac de S. Sacrament, 1. Cham-

plain - To.

Lacaedemon , 1. Lacónica,.' ■

Lacedogna , vs Nápoly ország

• Rrincipato oltra tart.ban

4490 1. és egy Püspókséggel.

Lacetanok , nemzetség Hispa-

niábanAusetanusok mellett

7obbra keletfelé ; fö vsok

volt Aquae Cali J ae.

Lacha, hajdan Olymp. 6120

lib. magasságú hegy Thes-

. eáliában, Macedonia hatá-

ránál. Ez, Petras (TelionJ,

és Ossa közt terjed azon hi

res Tempe völgy.

La Chataigneraye , кis vs Ven

dee Franczia oszt.

Lachem , mvs a' volt Vestfália

orsz. Aller oszt. Veser mel

lett, búzával, hüvelyes ve-

teménnyel , és fával bovel-

kedö tájjékon ; kereskedést

fonállal , és vászonnal üz.

Lachen, nagy mvs, Schvycz

-kant. Zürich! tónál, hajdán

■az úgy nevezett March tart,

föhelye. Jó kikötöje, keres-

kedö háza, Transito keres-

kedése ^ és hires orsz. vá-

sárai vannak.

Lacher tó , Rajna , és Mosel

Franczia oszt. Andernach

mellett, 666 labnyira a'

ф -

Rajna felett , és 200 lábnyi

mélységü 1300 hold í'oldnyi

térséggel; 40 forrása vagyon»

és soha se í'agy meg.

Luchts , Lachisçh , Jos. 10, 3.

helye. volt Eleutberopolis

ker.ben Judaeában ezen vs-

tól délre 7 mfd. Daromába

•vezetö uton.

Lachowicze , kis vs, és fö hely

fekete Orosz orsz.ban , Lit-

vaniában. Itt verettettek

meg 1660-banaz Oroszok és

Kozákok. 1706 a* Svecusok-

tól megvétetett, és feldú-

lattatott.

Läckowi szigetek , 1. Laecho-

wi szig.< _ ■' . ,

Lachsu , Hadsiar , Hedschar,

tart. puszta Arábiában. Per-

siai tetigerüból nyugott ré-

szén , vize elég van , na

gyon meleg ,. bftvelkedik

mind azon á.ltal pamuttal,

riskásaval, granat almával

. Egyptomi szilvával., gyb'n-

gyökkel 's a' t. A' tart. bel-

•ejének lak. Egyptomi szil-

vából , marha , 's iôképen

szamár, és teve te»y észtés-

boléluek; partjainál gybn-

gyök íogattatnak , 's azok-

ért külföldi portekák hozat-

tatnak bé. Vsokban Schijtek

a' falukban pedig Sunniták

laknak , találtatnak ftt sok

zsidók is , és János keresz-

tények; mellyek a' Török

hatalomtól függetlenek, a-

zok egy Schach alatt élnek ,

a' ki Lachsa nagy és Arabe

módon épült vsban lakik ,

Astau fó mellett.

Lachte, Limburgi Herczs.ben

eredö , és több patakok ál-

tal szaporodta utánn,Lach-

testein, és Celle vs köztt

Alberbe fó viz.

La Conception , 1. Conception.

Lacónica , Lakaedemon , kü-

lômbféle kiterjedesü szabad

tart. Peloponesusban , Gö-

rög orsz.ban Európában, к е-
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ïe're Argolisi tender fob, es Ettöl fogva Meszenia îsmét

Myrtói tenger, délre Lako- felszabadíttattatott annak

nikai tenger öböl, ny.ra a' nagy vesztességére. Az A-

Messzenia, esMesszeniai ten- chaeusi frigyben részes volt,

geröhöl ész.ra Arkádia, és ennek meg hódíttatásával

Argivusok földe köztt fe- Roma hatalma alá esett.

líüdt. Nevét vetteLakodae- Augustus annak parti vi-

TTion uralkodotöL Tenger dékit a' Messzeniai hatá-

fokai köztt nevezetesebbek roktól fogva az Argolisîig

voltak Malea, Kythera szi- Sparta hatalma alól felsza-

g"et ált ellenében, ésaz Epi- badítá ; ezek ezután Eleu-

daurisi, vagy Dios Soteros thero-lákonoknak neveztet-

£védñ Jupiter) foka, enrrek tek , szabadeágokat szün-

templ.ával. Legjelesebb fó telen fenn tartották,. a'Tö-

vize Eurotas , leg nagyobb rökök eilen is mai napig-

hegye Taygètos , fö városa lan. Lakosi Mainott, a' ke-

Sparta, vagy Lakaedemon. rület pedig Braccio dt

E' tart. elsö királlya volt Maina nevet viselnek. E'

I.#elex,ennek unokájaEurotas hegyes tart. régi tulajdon-

Sparta nevü leányt hagyott ságit leirta Strabó.

örökül maga utánn, kit La- Lacthaio , ezabad hulys. .323

kaedemon vett-el. Ez épí- h. kis Kunságában Sorok-

tett vsát Sparta , a* tarto- sár, és Kunszent Miklós kö-

mányt pedig Lakaedemon zott, közel a' Dunához, tu-

névvel jegyzette. Júpiteres lajdon piéb.val , tanácsceal,

Taygëtta fia volt. Maradé- és póstával.

1Û folyvásturalkodtak. He- Ladoк , Lata, orsz. Tibetben,

raklidáktól egészPelopone- Asiában , melly kis Tibet

sus, mellynek része volt nevet is viselt, azon nevü

Lakonika , meg nem vete- fö vsal.

tett. Idövel szabad hires Ladbergen, falu , a'voltBergî

köz társasággá lett. К. sz. nagy Herczs.ben , Ems oszt.

elött 700 eszt.dökkel 50 esz- 1750 1. kender miveléssel ,

tendeig tartott háhoru ü- és vászon fabr. sok lak. esz-

tott ki Lakaedemon , és dönkent Hollandiába fnen-

Messzenia köztt, és ennek nek munkát keresni.

rneghódoltatásával végzô- Ladeck, vs új Lengyel Kirs.

dptt. % Ezen nyert hatal- ban, Kaliech oszt. .5Q h.

ma áítal olly igen felkapott, Ladeineje Pôle, ker. vs Ol'on eк

hogy nem csak szomszédi- Orosz Helyt. Svir mellett,

nak bait szérezne, Argivu- 14 faház. 1 tempi, és' 4^6 1.

soknak Thyrea, v. Kynucia mellyek többnyire földmi-

nevü fôldét elfoglalná, ha- velést üznek. Vagyon itt

nem egész Görög orsz.nak egy hajó készíto hely hol

is paranr.solni kezdene , és Lodbi nevezetü 3 ölnyihos-

a' Xerxes eilen folytatott szuságu hajók készítetnek.

hadakozásban fó vezérséget Az egész kerület erdös , és

kivánna magának. A' Pe- hideg.

loponesusi haborü utánn Ladenburg , vs Baden Herczs.

még inkább nevekedett erö ben , Neckar ker. Neckar

hatalma, míg a* Martinae- mellett, 250 h. es 900 1. do-

ai ез Leuktrai veszedelmi hány , és buzér miveléssel»

által meg nem törettetett. és. bör kéazítéssel.
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Ladendorf, falu , és nemes jó-

szág Austriában , Ens alatt,

Mannhxrtsberg alatt való

negyedben , Zaya mellett,

pléb.val , és 190 h.

Ladenne , falu Sambre, és Ma-

' as Fraiiczia oszt. Maasmel-

lett.

Ladftsch , varos és uradalom

Csaszlaui ker.ben , Cseh or-

szágban , Sasarva vizénél.

A' Prágai Dámak szerzeté-

nek birtoka,

Lad'kia, Lattakie, hajdanLa-

odicea a' tengernéí , ( З50

31/ É. Sz. ) vs Syriában .'

Tarablüxi Basaságban , a*

ktv/.ép tengernéí, ,500o, tóbb-

liyire görög 1. kik az o 1< i—

kótójiket dohány, selyem,

pamut, és töröк fonal kí

hordásra használják. Güróg

Püspók' s/.ékesok szépmár

red , és ezt a' Finni tenget

oböllel öszve kapcsolja, sok

szigetjei vannak. Mivel a'

hajókázáí sok homok , sze-

lek , és sikér helyek, miatt

veszedelmes volt, a/.ért ké-

szíté a' nagy Peter Ladoga

C3atornát, melly 1,5 mfdnyi

hosszú , 70 lábnyi széles, és

32 zsilípból áll , mellyek ál-

tal a' közöns^ges melysége

7 lábról 9 labra not. ¡Vlivel

ez áJtal Wolchow a' Wol-

gáva! öszve foglaltatik, úgy

ez.en csatqrna a' keleti ten-

gert , Kaspiumi,tengerrel is

öszve kapcsolja.

Ladoga, (új)ker. vs S Peters

burg Orosz Helyt. (67o 7'

É. Sz.^ooK. H. ) Wolchow

és Ladoga" csatorna mel

lett. Lakosi halászatból, és

hajókázásból éínek.

vány , és gránát oszlop om- Ladon, Achaja hatarán kelt, és

ladékokról hires. Elisbén , Peneus vizébe fó

Ladikie, hàjdan hires, és пассу,

most pedig egészlen puszta,

és minden lakosok nélkül

való vs , Lycus fónál, Ana-

doli tbrbk tart.ban,Asiában

egy hegyen joo láb. hossza-

ságu és 90 lábnyi szélessé-

gü Circussal. Itt yo)t egy

az elsö keresztény kbzségek

kbzül , mellyröl Sz. Fál A-

postól is Colossaiakhoz irt Ladyciyn , 1 . Ladizin

levelében emlékezik. Ezen Laec/iowijzigtfei, ész.r a Swen-

♦aiiékon találtatnak fekete toi ' Nos foktdl Sziberiában

fó

viz vala , Aeolok' nyelvén

Bady volt. Ladon fó volt

Arkadiában is , Tragos, Ar

sen , és Tüthva vizeket fel-

vévén a' Hollók szigeténél

Alpheus vizébe szakadt.

Ladon, helys. Loire Frcz. oszt.

970 Iak. matéria és süveg

fabr.

Lndronek , 1. Latrok szigete.

juhok , mellyeknek legjobb

. gyapjok vagyon.

Ladingkur, ésméretlen tartom.

az árany partoknál, felsñ

. Guineában , mellynek a*

Volta fó belseinél kell fe-

kiidni.

Ladizin , Ladyczyn , ye Podo-

lia Orosz Helyt.

Ladoga, 2,5 mfdnyi hosszú, és

15 széles, halakkal bovel-

lakosek nélkül , de jég ró-

kákkal , fejér medvékkel ,

nyargalótzokkal , elef'ánt

csontokkal fával 's a' t. bö-

yelkednek.

Lathn , vs Siléziában, Bunz-

lau-Lövenbergi ker. Bober

. mellett, mellynek sokszori

áradási által gyakran szen.

vedett, 190 h. 970 1. fonás-

sal , és hamuzsír füzéssel.

kedö és 210 Q mfd térségü Loemmerschmiede , vas hámor

tó, Orosz birodl. Finniai Saxóniában Neustadti ker.

tengeröböl , és Onega tó nem messze ftulmlátpl. /

közt , mellyböl a' Neya е- Laengerjdorf, falu a' yolt Ruhr
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Francs, oszt. Vas hámorral, Azori szigefen Afrikában.

vas, és sáíga , rézpléh csi- Lagganico , Longavica, város

nálással , atzél ,ésszegfabr. Móreábau, Carbon Alpher

Laer, kath. ekklésia Glandorf ms) fonal, hajdán volt itt

kant. Osnabrüki ker. Weser Olympia (Pisa),

oszt, a' volt Vestfálía orsz. \Lagmotz, falu ZemplénVárm.

238 h.

"L,aestingones , Italiában, Caie-

tánál lakott erdeti nemzet-

ség) ragadozásától nevez-

tetett igy , Antiphata ural-

kodójok alatt meg embere-

vök voltak. Ezen nevü nem-

zetség lakott Siciliában is,

a* Circaeüsi hegyeknél.

Laevi , Levi, Lai, régi nem-

zetség Italiában , Ticinus

vize niellett, to vsók Nova

ría és Ticinum.

La/eld, falu, hajdani Hollan-

diai Brabantiában , utóbbi

úi helytöl 4 ora, Bodrog vi-

zénél. F. U. Klobusiczky '»

más nemes fam. réf. tempi,

sok mész égettetih itt..

Lagnieux , kis vs , Burgey, es

Bourgogne Franc/., tart. Ain

oszt. Bona, mellett, 316 h.

és 2550 1.

Lagny , Latmiacum , kis vs ,

Brie in Ile de France, Fran-

czia tart, mostani Seine, és

Marne oszt. Marne mellett,

339 h. éí 1600 I. ï242-ben

tartatott itten egyházigyü-

lés.

alsó Maas'francz. oszt. Ma- Lugnu iiböl, Agoa öböl , Algroa

strichtól egy orány/ra. Ezen

tajj-éhon 1747 a' Francziák ,

a'H ¡llandokon, Anglusokon,

és Ausztriaikon gyözedel-

meskedtek.

La Fera, 1. Fere en Tardenois.

Lafferde , kant. a' volt Vestf.

Braunschweiçi ker. Ocker

oszt. 7 kôzséggel , és 4780 I.

Föhelye

Lafferde, (nagy) pléb. falu*,

103 h. és 730 1. orsz. vsokat,

és sok kovér ludahat tart.

La Fleche , vs Sarthe franczia

oszt.ban borral gazdag táj-

jékon , Loire melletl. , 6000

1. és katona oskolával.

Lofaiti , kis fó , alsó Stiriá-

ban , Graetzi ker.nek északi

részén ered, elöször keletre

az után délre í'olyik , egy

részrñl teszi a' határt Ma

gyar orsz. és ezen kerület

közt, ós kö/el Fürstenfeld-

hez Feistritzbe folyik.

Lage , vs Wenden , Mecklen-

burg-Schverini Herczs.ben

Reckenitz mellett, 151 h.

és 830 1.

Lageholm , 1. Laholm.

Lagens , legjojb kikötö, Pico

öböl , Blattenbergi öböl

(2.5° 52' É. Sz. 330 K. H.) tfél

fceleti Afríkánál , sok kis-

sebb h'elyekkel. Szeiitlélek

fóját, melly 150 ml'dnyi

hosszú , és jó idöben 40 nifd*

nyire lehet rajta ha)ó/ni,Ma-

cumbóval, ésTnmbóval ma-

gában veszi. Ezen öböllöl

vette nevét a*

Lago a partság , melly Natal-

nak is neveztetik. Itt az

essös idö November! öl egész-

Martiuszig tart,a'többi boi

na pokbanpedig, egy nehány

hideg napokat kivévén,olly

nagy a' melegség, melly a'

a' déli széltol okoztafik,

hogy a' csizsma talp is el-

perzseltetik. Keleti részén

nagy . harmatok sznktak

lenni , és az északák mín--

dég hívesek. Foldrnivelése

egészen elhagyattatik, mar-,

hában , és asszonyokhan ál

az egész gazdags4gok. 10

réf kartonéct egy szamarat*,

és 10 sárga gombért egy ök-

rö!; adnak. M'agok ké-i

fzífcenek szegeket , pipókot,

s^jkertzcket , bujía dárdi^.



kat vasból , nádkosarakat,

fa tdlakat , kanalakat , há-

lókat^ és zsinegeket káká-

hól. Ьгеп lakosok Kaíferek,

mellyek tóbb nemzetségek-

rè, Hambnaas , Tambukis,

Mambukisokra osztatnak.

Bgyébb íránt pedig bövel-

velkedik ezen tart. fával ,

riskásával , kukoritzával ,

ananásszal , dinnyékkel ,

mé/.náddal , panmttal, do-

hánynyal, gyümblcsel, vízi

lovakkal , krokodilokkal ,

szarvórúkkál, elefántokkal,

oroszlánvokkal,tigrisekkel,

farkasokkal , majmo.kkal ,

strutzokkal, szép madarak-

kal,pillékkel,vad méhekkel,

sáskákkal(mellyek Septem

berben az északi széllel, bel-

soAfrikánakhomokos pusz-

táiból jönnek , nagy pusz-

tításokat tesznek , és forró

hideglelést okoznak ) réz-

zel , czinnel, vasal is bö-

velkedik.

L' Agognm , 1. Agogna.

Lago di Bagni , Lacus Albune-

us , kis, meleg, kénkoves

tó , Olasz orsz, Tivolitól 3

mfdnyre, melly egy vs. haj-

dani Campagna di Romá-

ban,Pápa birtokában melly-

böl a' fejérvizü Albula, v.

Albuneus fó eredetét veszi.

Ezen tóban yannak némelly

úezó szigetek Barchettes ne

Lago d Iteo, 1. Iseo.

Lago di Perugia, 1. Perugia.

Lago maggiore , Lokarni tó t

v. hosszú tó , kbzel 14 mfd-

nyi hoeszú t i/ч széles tó ,

déli részével , melly sokkal

nagyobb , Olasz országhoz

tartozó , hol az Agogna

oszt. északi határánál fek-

szik , északi kissebb részé

pedig Helvétziához , és kö-

lönösen Tessini kantonhoz

tarto/. ik az , hol ered ;

127 ölnyire vagyon a' ten-

ger szine felett ; kbze-

pén 80 ölnyi mélségü ; fe-

neke kbvecses , vize tiszta

és zöldes. Fogattattnak ben-

be pisztrangok , sigérek ,

tzompók 'sa' t. Minden ré-

szekröl dombokkal körül

vagyon véve , mellyeknek

ereszkedéseik szölökkel , és

kertekkel ékesítetnek, te-

töjik pedig gesztenye fák-

kal fedetnek ; mind ösz-

ve.séggel ritka ékességü raj-

zolathoz hasonlit. Olasz

ors/.hoz tartozandó részen

fekiisznek a' Borromaei szi-

getek ; üzettetik itt nagy

kcreskedés.

Lagonegro , v. Lagonero , kis,

nagyon ékes vs Basilicata

Nápoly tart.ban , hasonló

nevezetü tonal,, 4320 Y. és

kózel levo hegyen fekvö

várral.

vezet alatt, mellyek a* szél 1<agos , Lacqbriga, ( 37o 6' É

mivolta zzerént ide 's tova

hajtatnak,

Laqo di Bientina, tó hajdani

Pisai tart. nem çsak sok har

lai fóképen Angolnák , de

sok vizi madarai is vannak.

Lago , di Castiglione , delia Pes-

eaja , tó Pápa birtok. kózel

a' tengerhez, 42i mfnyi a'

kerülete , jö ízü Ángolnák-

kal. ,

Lago di Como , Chiavenna ,

Lecco 1. Comí tó.

Lago di Garda , 1. Garda.

Sz. 90 o' 45" K. H.) vs, Al-

garve tart. Portugalliában,

kñsziklán, Atlantiai tenffer-

nél , melly itt nagy öblöt

formal. Kó/.épszerü erösseg"

, kikötöje két sántz által fe-

deztetik. 637 h. és 2600 1.

körqllette jó bor terem. A'

kósziklák miatt itt egy vi*

lágosító torony építetett.

Lago Seurn , nyilt, és csekély

helys. Olasz orsz. abó Pó

ps/.t. , híddal, és Po folyóa

által menetell el.



— soi —

Ragusa chershausnál elhagyjameg-

int,és f'ólyásátHassziának és

Vetteraunak veszi , hol 17

mfdnyi folyása után Ober-

lahnsteinnál , Rajnában f¿-

lyik. Magában ves/i Ohm,

Ahne , Vetschaft , Salzbott

's a' t. folyókat.

Liagosta , kis sziget

mellett Dalmátziában.

hagow , vs új Markban Stern-

bergi ker, ,54 h. 330 1. Jo-

hanniták szerzet' Comthur-

ságával.

"Lagow , vs uj Lenjryel orsz.

Radom Oszt. 199 h.

haguna, 1. S. Christoval delà "Löhn , 1. Laehn.

Laguna

\jagune , egy része azon par-

toknak , mellyeken az A

\.ahnberg , Löhnberg , vs Nas

sau - Weilburg Herczs.ben ,

Lahn mellett.

driaitenger, a' természettôl ЪаНпеск , h Oberlahnstein,

csináltt gát bészakasz- \,aho , szerecsen vs , hasonló

tása által, át rontott , és el- nevezetü foknál, Fog,v. ele-

borította, mellyekböl osz- fántcsoht partoknál , felsô

tán tobb kis tavak , és szi- Guiñeaban, hasonló neve-

getek támadtak , és ezen 60 zetü fónál, mintegy 5 —

szig.eken építtetettVelencze

vsa. 1. Velencze , Venedig.

~Lahassa , Lassa, Barantola ,

Tibet fö vsa, Asiában ßu-

ramputeregy ágánál a' Da-

laiLama'egjelessebb tisztjei-

nek , és a' Chinai Mandari-

noknak széke ; a nágylsko-

lával , hires tempi.mal , és

kath. ispitállyal. Lakosi

közt sok kereskedök vati-

nak , mellyek Karavannak

által nagy kereskedést üz-

nek.

Tjdhdjan , Lahigan , vs Jihlan

tart.ban nyug. Persiában

Caspiumi tengertöl 1 napi

6000 1. egykicsíny, nékünk

çsak nevérbl esméretlen s/.e-

recseny orsz. f 5, és reziden»

cziashelye, körülette fek-

vü tájjék horriokos a' vsnál

kis erdötske látszik. Barre

melly a' folyó elôtt fekszik

nagyon veszedelmes mind

azon által szembetünö ke

reskedést üz.

LnA«//n , Lagehplm , kis ten-

geri vs, Híilmstadt Svéd tar-

tomány kapitányságban ,

déli Gothlandban , Laga

fö Cattegatba való béfolyá-

sánái jó kikötövel , és jo»

vedelmes lazatz fogással.

]arás. Nagy szép kertekkel htiAor , Panyah , Panschah ,

és szölö hegyekkel. Innét az, az .5 folyók tart.nya ,

■ jö a' legjobb Pe -siai selyem.

La Heve , erosség , jó révvel

azon nevü fónál új Skotiá-

ban , Britanniai ész. Ame-

rikában, mellynek vidéké-

ben szép ostrea csigákat

fosrni.

hahistyn , város Minsk Orosz

Helyt.ban.

Jjahn , Lohn, Löhn, bövhalu,

és 4 mfdnyire hajókázható

fó , a' volt Vestfália orsz.

•Wester erdöben Leehnhaus-

nál ered, Wittenstein Grófs.

hataránál; Brungershaus-

nál lépbe az orsz.ba , de Si-

1— * — .7 — j — —j , '

; mellyektöl vizeztetik , es

és mellyek Indusba, egy a*

legszebb és leggazdagabb

Indiai tart.ok közül, Seik

Státusban , innensô Indiá-

ban; termékeny kósóra, ris-

kására, borra, czukorra ,

és pamutfa nézve. ,

LoAor , (31° 14' 47" É. Sz.73?

50' K. H. Greenvichtöl ,

vagy 71 o 13' 44'' K. H. Pá-

ristól) Seikek fñ vsa, Ravi

v. Símala fónál , szép ker

tekkel körül véletett; kül-

sö vsokkal eggyütt 7 mfdn»

a' kerülete, karton, éss?,^
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»yeg szôvéssel. Ezen vsnak gába való béfolyásánál ,

•gy igen szép palotája va- hova esztendonként Pírra-

gyon m'ellynek hossza 384 bol sóval terhelt h*-

széiessége 92 , földig virá¿ jók jönnek, mellyek innét

gokkal ékesitett magassága Volgán fel emberek által

pedig .56 ölnyi. A' Császári húzattatnak.

mecset ( raivel ezen Lahor ha/ta , Leyta, fóviz, ered Sti-

hajdan a' nagy Mogol szé- riában , és/.ak íelé lolyik,

ke valí) kerek épület 68 Austriát Magyar orsz.tóí

lábnyi atmérôvel, melly- választja , nyugotnak vett

nek 4 szegletén 4 Minaretek irányban behat Sopron

vagy tornyok 127 lábnyira Várm. holott O - vár felett

emelkednek , es szép egye- a' Dunának eggyik karjába

ríes két* sorfa közt sétáló szakad.

utak. Innét vagyon a' csá- Lu* , Nagy-Lak, Groszdorf,

szári út Delhi , és Agra, Noslaka , Magyar Oiáh fa-

több mint 120 mfdnyi- lu, Erdély orsz. also Fejér

t re, mellynél sok nagy fák Várm. Maros vizénél , ref.

p. o. keleti juhár íák van- és egyesült görög pléb.val,

nak ültetve. Maroson.való által járás-

Leir , Lohr, vs Badeni nagy sal, és 119 familiával.

Herczs.ben Kinzig, keriil. Lo* , Nágy-Üreg-Lak , mvs ,

Schutter mellett, 3.300 1. ne- Somogy Várm.ben Marcza-

velô intí/.ettel, tobák , ka- li» ée Györök köztt, Somogy

tang , poszló , és matéria várhoz oldalra , egyfelol

í'abr. és kereskedéssel. hegyektöl keríttetve, posta-

hahróach , falu , Würzburg hivatallal, F. U. Fekete U-

nagy Herczs.ben, 90 h. 500 rásag, lak. Magy. és Soka-

1. és vászon azovéssel. cszok (Vendusok) kath.

~Laibach, 1. Laybach., ^Lakácii, totúl Lakasovte, Lu-

\aibitt, (49Э 6' 30" É; Sz. 38o kactowce, tót falu, Nyitra

8' K. H.) vs , Magyar orsz. Várm. kath. tempi. Nyitrai

Szepes Várm. 400 h. és3ooo Püspökhöz tartozandó, szö-

lak. lö miveléssel.

%aichingen, mvs orsz. torvény- hakediven, (90 52' egész цо

székkel , Wurtemberg orsz. 56' E. Sz. 89o 5.V egész 91o

Ura; hi ker. 1620 1. és vászon 40' K. H ) szigetek , Indiai

szôvéssel. Oceanon, irmensö Indianyu-

TLaictoure , 1. Lectoure. goti pbrtjainak által elle-

Xáaigle , kereskedö vs hajdani neben ; gazdag, riská»ával,

alsó Normandiában, mosta- és kókusdiólával. A' kevés

ni Orne Francz. oszt. 6000 lakosi tengeri tolvajok , és

1. Rille mellett. egy Herczegtöl Kananorban

Xtciis, vs Liefland Orosz Helyt. kórmányoztatnak. Neveze-

L 1/ bmrg, hegy, abó Stiriában tesebb ezen szigetek közül

Cilli ke'r. mellyben ólom, és Lacondy , Perinraparu , ée

réz erek találtatnak ; itten Metelar.

világos veres (königsroth) LaAenàacà , német falu, So-

füld találtatik. ■ prony Várm. also Magyar

Itniich' w , Lasiachow, С 55° prsz. várral , derék , gyii-

10' É Sz. 67°io'K. H.) ker. mij^cs kerttel , kath. tempi,

vs 97 h. és 1.52 1. Kasan O- egy Synagógával. Ezen

rosz Helyti Kamának Wol- hçlytôl az egész j^szág ni-
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vezetét veszi. , dan király* széke. ,

Lakes, the, .3 legnagyobb ta- bómbale, (48° ag/ E. Sz. 15*

vak , Angol orsz. északi ré- 4' К. H.) vs , hajdani felsft

s/Лп , ékes tájjékon, melly Bretagneben mostani észak

az ó szépsége miattszámos- parti Francz. oszt. Gones-

san meglátogattatik, Cum- son mellett, 3810 I. és sok

berland Westmoreland , es vászon , pergament> és-bôr

Fürnesben ; hegyek, es vól- készitetik.

gyek közt nagyon éfcessen Lambath , fó Austriában Ens

elvannak osztva, mellyek- felett, melly a' Traun toba

nek természeti szépségek , folyik.

mesterség altal még na- Lambai, sziget , Irlandia mel-

gyobbra neveltetétt. Szem- lett , Dublin Grófságban ,

betünök foképen : a' Vinan- Howth fél szigettöl ész.ra.

der-Meer,Havs-Water, Der- (53° 28' É. Sz. ) bövelkedik

went-Water , és Ulswater halahkal, és héjjas állatok-

nevti tok. kal; tengerinyulak is nagy

Lako , falu Gallitziáhan , Sta- számban vannak.

nislawowi her. sofözessel. Lambajreque , (60o 42' D. Sz._)

Lo/a, vs Moreában , Pholeus Sana tart, fo vsa , Limaau-

hegynél , Laloitak széke dienzban Peru al-kirs.ban

meJlyefc a' körül fekvö taj- déli Ainerikában, 1.500 h.

jékot pusztitják. és 12030 1. mellyek kozül

Laland , 1. Laaland. sok kordován liészíto, és

ha/benque , l'Albenque, vi Lot szapan fozö találtatik , kik

Francz. oszt. 1930 1. az o portékajokat szomszéd

Jjoletoni, nevezetes nemzet- tartományohba hordják.

ségkeleti Hispaniában. Ru- Lámbese, vs hajdani also Pro-

bricatus vizénél, f6 vsaik vencében mostani Rhóne

voltak Barcino (Barcelona) torkolati Franczia oszt. 3640

Betulo (BadalonaJ lluro I. szappan fozéssel , szolô ,

(Alara) 's a' t. és gyümöbs termesztéssel.

Le Lippe, erbsség Alentejo Lambeth, helys. Surry Angol

tart.ban , Portugalliában Grófs.ban Sóuthwofk mel-

Elivas vsától nem messze. lett, a* Canterbury Erség

Épít.tñjétol igy neveztetett. palotájáról , künyvtárról,

Igen erös. és ritka kézírá&okról esmé-

Lalsk , (6o° $г' É. Sz.) vs Vo- reté».

logda Orosz Helyt.Lalamel- Lambey, I. Lambay.

lett, 100 h. kereskedik vá- Lambezelles , város Finisterris

szonnal , közönseges po*z-, Franczia oszt. 6090 1.

,tóval , és iubörökkel. Lambholm , egy. az Órkadiszi-

Lamahnoa , 1. Lamolmon. getek közül Skótzia partjai-

Lamameer , Tungieseknél az hoz közel.

Ochotzki tenger. hombro, fj5 , Olasz orsz.ban ,

"Lambach , mvs , Austriában , Comoi ió tafiékárúl ered ,

Ens felett , Hausruck fer- Orie mellett Po vizében fo-

tályban. 1 póstah^zzal , és lyik , és Cassanórál Addó-

egy hegyen fekvö Benedik- val, Mailandnálpedig OIo-

tíny Mattrommal. . -naval csatorna által kap-

Lambai , szerecsen falu , B^ol csoltatifc.

tart. kôzépen , kôzép Sene- Lambsheim , kis vs hajdain al-

gambiában, Afriltába , ha}- só Palatinátusbar a' fe! osz
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tatott Donnersberg oszt. 3 partjai közt 12 Olasz mfd

orányira Vormstól 1350 1. hosszú , és 6 széles , termé-

X.amego, Laraeca, vsnemmes- keny, de a' ten^eri tolva-

sze Balsamo vizének a' Due- iok miat pusztán áll.

roba való béfolyásátóI> ha- Lampada , város Constantine

sonló nevü vidéknek föhe- tart. ban, Algier orsz.ban

lye , Beira tart.ban Portu- Afrikában.

galliában. Alacsony he- Lampertshloh , falu also Raj-

gyekkel körölvetetett táj- na Francz. oszt. kozel Voerd

jékon fekszik , 3 fertályra vshoz , hol a' földböl ко o-

osztatik , Püspöki lakkal laj szivárkozik.

113,5 h. 4400 1.a pleb. tempi. Lampi , l. Adampi.

mellyek közt a' Püspöki Lampsacus , vs Mysiában Iiis

templom jeles;vagyon 1 sze- Asiában , Abydustól 170

gényekháza 1 ispitálya, 4 stad. jó révvel és bor ter-

klastroma , szép szölö he- mésztéssel; mostLepszek.

gyei, és szabadvására ; Itt Lamsheim , 1. Lambsheim.

Alphonsz Hernik király ~Lamslach , 1. Arran.

alatt hires orsz. gyülés tar- Lamspringe . mvs , Lamme fó

tatott, mellyben az ország reredetinél Goslari Herczs.

fotorvényei állitattak, és 3 tempi. 2 malommal 133

erôiétèttek , meg 1243-dik h. és 8»o 1. A' kath. Ango-

évben. lok számára fundált hajda-

Lameloude , omladékban fek- ni Benedictinus Apátság

vô vs , Barka tart.ban, Bar- nem reg eltöröltetett, és

báriában. korona jószággá változta-

La Mesa, 1. Ovaihi. tott.

Lamitek , Lamutek , azazten- Lamus , kis Helikon hegyen

gerlakossi, Orosz Mandschu- eredt fóvíz Bootiában.

ri népség a' keleti tenger- Lana', (Lany) falu és szép

nél , i7&3-ban számok 1346 mulato kastély Cseh orsz.

fore ment. ban , Bakonitzi ker. Karls-

Lammermoór , 1. Beruick. badi posta út mellett e'gy

Lämmerschmiede , 1. Laemmer- várkápolnával.

schmiede. Lanark , 1. Clydesdale.

Lamo , sziget, Zanguebar part- ,Lanark t Lanark, v. Clydes-

jainál , kelet Afrikában ha- dale nevü Grófs.nak fövsa

sonló nevü vsal , mellynél déli Skotziábaíi Clyde fó

egy jó kikötÖ hely vagyon. méllett, 3000 1. nagy, és

Lamolinon , v. Lamalmon, ma- hásznos Tvist nevü matéria

gos hegy , Habessiniában , fonással, mellyben 1500 ein

samen tart.ban , mellyen ber és több mint 700 gyer-

keresztül út vagyon a' fó- mek foglalatoskodik ; evel

vsból a' partok felé. egy nevejö intézet vagyon

Lamotta , falu , Lomb. Velen- ciszvefogía Iva; New-Lanark,

czei kirs. Livenza mellett, egy újjonan felállott hely-

kalap fabr. és festés* el. ség, csupán csak ezen fo-

%ampa , 1. Adampi. t násbúl élôdik. Ezen tájjé-

kampadosq, C-3.5° 3o'io"E. Sz. kon jegyzésre méltó az Cly-

30o 6' К. H.) sziget , kôzép de vizének rohanása melly

tengerben, Sicilia partjai- egy kószikláról a' másikra

»ál , nein messze Capó Pas- rohanván , tekéntetre mél-

jarótól, Maltha és Tunis tó játékot okoz, ambár a'
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^egmagassabb zuhanás 6o lak.kál,

lábnál nem magosabb. Lancaster , Grófság Camden

Lañen v. Lancaster , Grófság ker. észak Amer, déli Karo-

Aiigliában , Palatinatus - lina Szabad Státusban 6.300

Grófság czímmel ész. West- lak.kal.

morelauddal , kel. Yorkkal, Lancellotta , Lancerota , (29o

aiyug. az Irlandi tengerrel, .4' É. Sz. I30 26' N. H. Green

es del. Cheshirevel határos, vichtöl) egy a' Spanyol Ca-

68 □ mf'bldcm 27 vst , 60 nariai szigetek kozül 1,5 An-*

Ekklés. .117664 h. és 672730 gol mfd a' hossza és 10 a'

lak. számlál kel. követses , ezélessége, 9500 lak. nagyon

*és termékeny, nyug. mo- raagossan fekszik, és buzá-

csáros, és egésségtelen ; réz- val , árpával , törük buzá-

zel, vassal , ólommal , pa- val, borral , .zódával, kecs-

lakovel és kószénnel bövel- kékkel, és juhokkal bövel-

kedik. Bö legelö helyein je- kedik. Délkeleten vagyon

les татЬа tenyésztések tar- a' Porto de Naos kikötohety,

tatnak , szép rétjei észak eggyetlen egy a' bol a' ha-

felé sem hibázrtak. Ezen jók jobbíthattatnak.

tartományt kovetkezq fók gész Canariai szigetekem.

vizezik , u. m. a' Mersey , Föhelye Tegniae 200 h.

Loyne. Ribble , Wire 's a' t. Lanciano , Anxianijm , (42°

ezek valamint a' szárnos ta- ,12' E. Sz, 32o 40/ К, H.) vs

vak is jó és sok halakltal innensö Abruzzó tart. Ná-

szolgálnak. Fö vsa , , j poly orsz.ban hasonló neyü

Lancaster , Longovicum , (,54o vizetskénél 9900 lak. Ér-

4' É. Sz. 14o 35' K. H.") Lon sekséggel , kifotohellyel ,

v. Loyne fó mellett, egy ki- muskotály borral, és keres-

kötöhellyel , és 9000 lak. kedéssel.

hajó , vitorla és vászon ké- Lancut v. Landshut , vs Rze-

szítést üz, készít szép ház i szqví ker. GalHtziában , al-

eszközöket Mahagoni fából; só San folyó mellett, egy

Amerikával , és a' keíeti várral ; vagyon szembetünó

tenger partokkal kereske- takácssága , , jói elintézett

dik. !„ , . fejéritói és posta váltó he-»

Lancaster , Grófság északi A- lye. Lubomirska Herczeg-

merikában, Pensilvánia sza- néhez tartozandó.

bad Státusban , 41 □ mfdön Landa , vs ú¡ Lehgyel Kirs.

36150 lak. számlál, vasban, Kalisch oszt. •

rézben; , ólomban és gabo- Londaff , Llandáff , fövs Gla-

nában gazdag. Fövsa morgan Grófe.ban , déli Va-

Lancnster , (400 3' É. Sz.) 8.55 lesbe Angliában , Taíf vi-

h. 6000 lak. gyapju , pamut, zénél , egy Püspokséggel.

kalap,^ dohány, bör, fe^y- Landak, falu és lakóhelyeLan-

ver , és más vas porteka daki Királynak , Borneo

fabr.kal. A' kereskçdés Phi- szigeten , valaha Hollandu-

Iadelphiaig készített mes- sok , most a' Francziákhoatf

terséges út altal nagyon tartozandó. Franczia ke^s-

megkonnyebbítetett. kedés piacczal.

Lancaster , Grófság északi A- Landau , vs Bajor Qrs*^,an al-

merikában , Virginia szab. só Duna ker. Is*w»' mellett *

Státusban 40 Angl, mtföld 1250 lak.

feoeszá> és 15 széles, 5640 Landau, vs Val*>eck Herczs.bent
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egy hegyen Vetter mellett. hellyel , sokféle fabr. és vá-

Landau , (46o 9' 2" Е. Sz. 25a s/.on kereskedésM-1.

47' 30" К. H.) vs, és hires Landeron , vs Neufchatel Her-

eróség hajdani alsó Elsasz- czegs.ben Ziel, v. Thiel»

Ьа , nem rég az alsó Raj nai vizének a' Bieler tóúaa

Francz. oszt. Queich fó tnel- folyásánál , borra néz-

lett, 620 h. és ,512o lak. va- ve termékeny tájjékon.

gyon fegyvtír , dohány, ken- bandet, 1. Heiden,

der, gyapju, pamut, haris- hundivisinn , vs Finisterre Fr.

nya, és rézedény fabr. Réz, os/.t. Elhörne vize mellett,

és vas ontése , szurok, és - 2120 lak. - -

kulimász fózéssel. Most az LmM, Landek , Lyendak ,

Austriai hatalom alatt van Tôt falu Szepes Várm. Kár-

vidékévél együtt. pát hegye alatt , Késmárk-

Landeck , Cseh falu Pilsni ker. toi 2 1/2 ora , egy kath.

,53 h. és 2>, savanyü vizzel , tempi, alabastrom 's már-

" (5°° Ъг' É. Sz. 30" 33' 43// vány tôréssel , èY-ferdovel.

К. H. àlatt). 84 kath. lak. vagyon ; Pa-

Landek, vs Glatz'Siléziai Grófs. locsai Familiájához tarto-

ban Biela fó mellett 209 h. zandó. '

éa 1110 làk. mpleg , és hi- handrecjr, L-indreries , erös vs

deg kénkôs ferdövel , egy a.' Franc. Hennegau Grófság

' üveg köszörülÖ müvvel és mellett, mosfani észak oszt.

4 fonál kereskedéssel., az itt már hajókázható Sam-
 

ker. Kttdde fó mellett, 68 tárban 785 h: és" 6140 lak.

fa há'z. és 630 lak. pósito- vagyón posztó, pamut ma-

'. szovéssel. téria, harlsbya , és Jolap

Lande*, ys új Lengyel Kirs. fabr. gyapju és buza vásá-

Kaliech ószt. Varte fó mél- rokkal , Warthe fónál \évà

lett, 60 h. és.390 íak. lerakodó hellyel , a' nagy

tandelede, vs'eggy. Belgyiom és jeles gát vámm.4l *' hdsz-

Kire. Flandría tart. 3070,1. nos keres.kedést üz po.«z-

liandelin , ferió és egésséges tóval Silézia , és - Lengyel

kút Bad'enr nagy Herczegs, órszág tart. Hasonló nevü

ben. ' ker. 19 □ mfdön 34110

Landemauen, tartm. alsó Sérier 'Так. számlál.

gambiában , kôzép Afriká- "Landtóerg, vs kéleti Prusszus

ban kevésó isméretes. orsz.ban Brandenburg ker.

Landen , régi kis vs Löweni Stein folyónál 200 h. 1360

ker. Egy, Belgyiomban Lût- lak. posztó , harisnya , és

" tich Hercz.ség határánál"; kalap fabr. Schverin Gróf

Szüz Mária csudás képévèl, familiához tartozandó.

és ispitállyal. Itt 1694-ban ~Landibtr% , lengy. Gorzov , vs

igen veres с s ata volt, Nee'r- felsft Silé/.iában , Roseriber-

- windenhez közel, gi ker. 9.5 h. és',500 lak. kik

\janderntiau , vs Elforne vize kereskedést ûznék. F. U. G.

mellett , fekszik termékeny PaVzinszky.

táiékon , a' hajdani alsó \jandsb«'g , vs Szász orsz. a*

Bretagniában , Finisterre Lipsziai ker. Ii4 ház. és 680

Franczia oszt. egy kikötö lak.kai.-



\andsberg , (48° 2' 59" É. Sz.

28° 33' lo// K. H.) ve Bajor

or?z. Isar her. Lech fó mel-

lett , 470 h. 2590 lak. 1 Gy-

mnasiummal, és sóházzal,

innét kezdvén, egészen Aug-

sburgig terjed a' Historia

ban hires Lech mezo.

Landsberg , h Altenlandsberg.

Landsberg , mvs alsö Steyer

orsz. Marburgi ker. go ház.

pléb-val, hasonló nevü vár

ral, és birtokkal. Ezen tá-

lékon ió Isoles termes/.tetik.

jAindschaft , ajte , tari. Helve-

tiában, Sz. Gallenikant.ban

9 óra hosszú, es 4—5széles,

több mint 45000 kat. lako-

sokkal.

Landsend , (50° 4' 6'' E. Sz. no

58' 29" К. П.) Fok , Angol

orsz.nak nyugoli csuccsánál

Cornvall Grófs.ban. A' ko-

zel levo fcosziklán egy vilá-

gíló torony vagyon.

Landsheights , (Landeshaupt) ,

hegység és/.ak Amerikában

Cana és Labrador közt 55o-

tól egész 70o E. Szél. termed,

a' Szél. 56° alatt , két ágra

oszlik , eggyike Yorkfort

partjainál nyúlván , új déli

Vales határait teszi , a' má-

sik ágnak folyamja pedig

még isméretlen.

Landshut , vs alsó Siléziáben

Bolkenhain-Landshuti ker.

(50° 46' 51" É. Sz.) 13.51 láb-

nyiratenger színe felett az,

Oriás hesryek töviben a'

Zieder patak és Bober vize

oszvefolvásánál , 489 h. és

2990 lak. gyolcs kereske-

déssel,

bondshut i, Landeshuta , (48Э

. 32' 7" E. Sz. 29Э 4.9/ 34" K.

H.) vs Bajor orsz. Isar ker.

Iser fó mellett , 1010 ház.

7820 lak. jeles Universitás-

sal , Bibliotékával , Anato-

miai szálával , test oszlató

Lahoratoriummal , termé-

ezet 's áevány gyüjteméii-

nye! , kies fbvész kerttel,

1 Gymnáziummal , és a Ne-

vendék Papság házzal. Ne-

ve/.etes itt a' Collegiumi é-

pület 454lábnyi magos tor-

nyával, éí az új épületnek

nevezett vár. Vagyou itt

harisnya szovés, dohány ,

papiros, keményifo, haj-

por fabr. és 1 rézhámor.

Landshut , 1. Lancut.

Landshut , mvs Morva orsz.

Hradisi kerül. nem messz.»

Taya vizének a' Morvában

béíolyésától , tulajdon plé-

bániája , majorja, 257 ház.

1470 lak.' Kózel 900 hold

szántófolddel , és közel 1000

hold réttel.

Landsitz, 1. Cseklész.

Landskron , Nesselrode Gróf

urodalma, Bergi nagy Her-

czegs.ben.

Landskron , vs Chrudimi ker.

Cseh orsz. 540 h. posztó é»

gyapju materia fabr. egy

várral. Lakosi Cseh és Né-<

met nyelvet bes/.élnek.

Landtkrun , Landskrona, v*

Gallitziába , Mysleni ker.

egy hegyi várral , vagyon»

kath. fíyermek iskolája, és

plébániája, erdök köztfek-

szik .

Landskrona , Coronda , 56o 32'

38'' É. Sz. 30° 30' 46" K. H.)

erñs tengeri és kereskedö

vs Schonen , Malmöhuslän

Svéd tart.ban Oresund mel

lett, jó és bátorságos kikb-

tövel, mellynek bémenete-

le kevesé nehéz , 2000 lak.

számlál , kik mindenféle

vsi munkákat, csekély fabr.

és kereskedést üznek, és

tulajdon hajójok vagyon.

Landskrone, (51^ 7' 4.3" É. Sz.

32° 3,5' 28" К. П.) 1304 láb-

nyi magasságú hegy , felso

Lausitzba , Görlitztöl \f¿

mfdnyire, magánosan áll ,

és teke forma , tiszta idö-'

ben 16 mfdnyire láini róiaV
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bandstein , I. Altstadt. ~Langefuhr , L Langfurth.

íandstrast , ( ha}dan Landes- hangeUnd , Insula longa, (55°

trost_) , vs Karniolia Herczs. 10' egész 43' É. Sz.) szi-

ben Neustadti ker.ben Gurk get Dániai Fünen megyé-

folyó szigetjén, 71 h. bath. ben, 7 mfd hosszú és i/¿ e-

pléb. és várral , egy Сist. er- gész 2 mfd széles , egéséges

cita fclastrommal. Lako»i gyönyürü és tormékeny bú-

többnyire mezö , szölö , ёя zára 's más gabonára nézve.

gesztenye mivelésbôl élnek. Szarvas marhája is bôség-

V-nndstuhl , vs hajdan Zwey- ben vagyon. 10000 lak. Fö-

brück Herczs. most a' felré- helye Rüdkijöbing.

szelt Donnersberg oszt. 745 Langeleben, helység Helmsted-

h. egy hegyvárral , és kö ti ker. a' volt Westfália

toréssel. orsz. Eime kôzepén egy Ki-

%anebourg , Lasnebourg , Lans rályi vadász kastéllyal 1 1

le Bourg , mvs Mauriene h. és 130 1«

Savoji tart.ban , a' 4139 láb- Langelsheim , mvs Goslar ker.

¡nyi magas Mont-Cenis t,ö- a' volt Vestfália orsz. 1 tem.

. vinel , és Arve íolyónál, 200 180 h. es 1300 1. kik közt

h. és 1100 lak. kik ijszvérek- kozeí 70 kézimíves, vászon

kel hegyen át fuvarozás- fabr. fejér , és csíkos vá-

ból élnek. Az egész hely szont készít. Ezen hely mel-

hegyekkel úgy kürül va- lett 2 ко, 3. marga , és sok

gyon véve, hogy annak la- mészkü bánya vagyon, Ok-

Jtosi Nov. végitol egé»z Jan. ker kornyékin találtatik

17-ig napot nem látnak. hamuzsír huta ; a* Zsofi, és

"Lanel , Galam Királynak szé- Juli hutája mellyekben a'

ke kôzép Senegambiában , Hammers hegységbol ásott

kozép Afrikában. 6n ólvasztatik, egy kénko

Ъаперах , vs Gers Francz. oszt. hutával.

Iranerк , kis mvs és fövs La- Langenaltheim, falu , Poppen-

nerkschirében , dé'i Scotiá- heim Grófs.ban Bajor orsz.

ban Clyde vizénél , ко hid- Altmühli ker. sok , tö é*

dal. kosárcsinálókkal.

"hangadia , vs és Püspökseg Mo- Langenargen , mvs Bajor orsz.

reában. Hier ker.ben Arggen vizé-

ILanganiko , Skonri, kis vs Kar- nek a' Bodeni toba bé-

bion vizénél, Belvedere tart. folyásánál , Lindantúl a

ban , Morea félszigetében , órányira , 1,500 1. A' Boden-

régi Olympia, 1. Olympia. tóbart fekvö szomszéd szi-

TLangeac, kis vs hajdani alsó geten épült Argen eros-vára*

Anvergne, most felsö Loire Lingenau, nagy falu, 230 h.

Franczia oszt. Allier fó mel- Cseh orsz. Leutmeritzi ker.

lett, igio lak. piskoltz gö- lakossi metszett üveggel

drökkel, és egy kobányával. jeles kereskedést üznek. Ha-

JLangeais , Langest, vs Indre sonló nevü f.ilut találni a'

és Loire Francz. oszt. ,544 Bidschowi ker. Elbe vize

h. 2220 lak. egy várral, és mellett 4.50 h. 2400 1. és

dinnye termesztéssel gyolcs fabr.

t,angeßeld , hegység Norvógiá- Langenau , ("48° 29' 33" E. Sz.

bañ Köleni bérczeknek áffa, 27° 47' 30" К. H.) mvs Ba-

ïrielly Lindenäs nevü ten- ior orsz. felsö duna her,

^eri fokban végzôdil-i. Nau vize mellett, 2420 1.

gyolc*
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gyóítsszovéssel , tönköly , 4 Hszt és egy deszka ma-

é* kendermiveléssel. lommal 3 majorsággal, é»

Langenau , (felsö es also) 2 egy serfözö házzal. Felsö ,

falu , Siléziai Glatz Grófs. és alsó Langendorfra oez-*

ban, amaz 1,51 h. 880 1. és tatik , de mind a' kettöösz-<

fejeritö müvvel ; èz 420 1. ve vagyon kapcsolva , éa

és egy egésség kíittal. Eulenbergi Urad.hoz tarto-

Langenberg , kis vs Lobenstei- zik.

niHerczeg birtokábanReuez Langendorf> falu Wartenber-.

Herczegs.nek része. gi Status Urad.ban alsó Si-»

Langenberg > falu» Hardenberg lésiában , 91 h. 570 ésegés-

Urad.ban , Bergi nagy Her- séges kúttal.

czegs.ben , posztó, selyem, Langendorf , kamara jószág,

pamut, bör , és kés fabr. nem messze Veiesenfelstol,

'3 bor kereskedéssel. Szász orsz. Thiiringi ker.

Langenbielau t legnagyobb fa- hajdan , Apátza klastrom

lu az egész Burkus orsz. 1 birtoka vala ; az 1710'rbenitt

mfd hosszú 56.5 h. és 6730 egy furmányos által fun-

1. Sveidnitz Silésiai Herczs. d.ilt árvákházától neveze-

ben Reichenbachi ker. rá- tes 1758-ban hasznos inté-

sa szüvéssel, karton, és pa- zetté változtatott, külömb-

mut fabr. gyólcs , és fonal féle állapot, kor, és nembé-

fejérítókkel , és egy karton li személyek lakást talál-

fabr. nak , az iñak hasznos ta-

Langenbogen , temp, falu, Hal- nításokat, a' szegény gyer-

le ker. 37 h. é» 130 1. ásat- mekek ingyen táplálást, és

tatik itt szép fehér agyag, más jótéteményeket кар-

melly a', porczelián fabr* nak.

ban használtatik. Langendorf , falu , Vestfalia

Langenbrük , nemes falu , fel- orsz. aleó Elbe oezt. Elbe

lö Sílésiában, Neustadti ker< mellett tájjékán több rit-

780 1. és márvány bányá- kaságok ktizt régi pogány

val. temetöhelyek is találtat^

Langenbrükken , mvs Bádeni nak , a' hajdan hires Ala-

N. Herczs.ben Pfíntz , és un' vítéznek sírjával.

Enz ker. 141 h. 1000 1. és Langengrund , falu, Cseh orsz.

egésség kúttal. Leutmeritzi ker. 36 h. fo-

íangenburg , kis vs és Hohen- nalfejérító, és drót müv-

lohe-Langenburg Herczeg vel.

széke , Vürtemberg Kirs. Langenhagen, falu a' volt Vest-

Oehringi ker. Jaxt fó mel- falia orsz. Leine oszt. 139

lett , 770 h és kies szôllô- szép házzal, lovakkal ke-

míveléssel. reskedik , és komlómíve-

Langenchursdorf i falu , Szász lést üz.

ores. Ertzgebirgi kei1. 50 h. Langenhah; vár, Austriában

vászon , és lótakaró fabr. Ens felett, a' nagy Mühl

Schönburgi - Waldenburg, fónál posztó fabr.

Grófhoz tartozandó. Langenhessen, falu, Szász orsz.

"hängender/ , Lauczka , Lucz- Ertzgebirgi ker4 Pleisze fó

lia, nagy mvs, és Urad. Mor- mellett; itt sok jó gyapjú

va orsz. Ollmützi keiv 248 fonál fonattatik.

h. 1720 1. hires papírosma- "Langenholthausen , falu a' volt

lommal, eUrod. kastélyal, Vestfália orsz. 38 h. 300 L.

HÜB. ьжх. IIL PAR. 14



— zid —

és egy vashámorral. Ьогок fôkép az úgy neve-

Langeikandel , vs hajdani al- zett Eisenbergi borok te

só Palatinátusban mostani remnek.

abó Rajna'i oszt. Franczia Langensendelbach, falu , Preg-

orsz. 2340 1. nitz Bajor ker. 62 h. gyü-

Langenlcis , nagy Herczegi moles , és famiveléssc-1.

ravs Austriában Ens alatt , Langenstein , vár , es Uraság

Manhartshegy felett, Loi- Viirtemberg Kirs. Welsberg

sa vize mellett 370 h. es Reitenau Gróf birtoka.

pleb.val , sok szölöiröl ne- Langensteinbach , mvs Baden

vezeles, A' bora kozépszerü. Herczí. Pfinz , és Enz ker.

Az úgy nevezett Loise he- 334 h. 730 1. nieleg ferdö-

gyen találtatik palakö , se- vel , és egésséges kúttal.

tét márga, zöld , és veres Langenthal , nagy falu, Bern

talpkövek. kant. Helvetziában vagyon

Langenlungvitz , fálu , Szász fejeritöje, gyapjú, és félse-

orsz. Ertzgebirgi ker Zvik- Iyem fabr. Ez egyszersmind

kautól % órányira , Lung- az Emmenthali sajtnak le-

vitz mellett, 335 h. és 2000 rakodó helye, hasznos fer-

I. Schoenburg Grófhoz tar- dövel.

tozik. "Langenwang, nagy falu, felsö

Langènprozelden , niv» Aschaf- Steyer orsz.ban , Brukki

fenburg Herczs.ben Main ker. pléb. és Scharftenberg

fó mellett , 550 I. hajóká- úrhoz tartozó gazdag vas-

zással, és fakereskedéssel., hámorraí.

Langensalza, ($\0 6' £9" E. Lungenweddingen , pléb. falu

Sz. 28o 18' 15" K. H.)Thü- 139 h. és 8,5ol. egy mészkó-

ringi ker; fö vsa Szász orsz. vágóval , Magdeburg Her-

Salza fó mellett melly in- czs.ben Burkus orsz.

nét nem messze Merxleben Langenvehr , falu, Burkus К ir.

mellett , Unstrut vizrében Alsó Rajnai N. Herczs. so.k

szakad. 925 h. é» 537ol. va- fazekasokkal. ?

gyon itt Thüringiai Oeko- Langenzenn , vs Bajor orsz. Re

ía omia társaság , sok se- zat ker. Zenn vize mellett,

Iyem; posztó , gyoles, haj- 156 h. 800 1. pántlika és ha-

por , és keményíto fabr. risnya müvvel és komló

pamutfonással, ánis , ko- termesztéssel.

riánder ,r izacs , és búzér Langeois , k. vs Indre, és Lo-

termesztéssel , búzával ke- ir,e" Prantzia oszt.

reskedik. Langeroog , (530 44х 59" Е- Sz.

Langenschvalbach , Hessen-Ño- 25^ 15' 26" К. H.) sziget

thenburgHer'czegimvs alsó mostani keleti Frisiában^ a*

Katzenellenbogen Grófság- partoknál 2* 1/4 mfd hosszú

ban egészen hegyékkel kö- 3/4 mfd széles , áradás ide-

rülvéve 198 h. és 1420 1. Ta- jén 2 részre ugymint a'

láítatnak itt 16 ásványku- nyugot, ésxkeletirészre osz-

tak , mellyek közül a' bor tatik , többnyire homokos,

kút esztendönkent több 14 h. vagyon. Lakossi 3 ha-

mint 80000 korsót töltt ( jót bírnak , mellyekel ga-

meg. dótz halászatot üznek ; 2

Langenselbold , nagy hely fel- teherhordó hajóval.

sö YsenburgGrófs.ban,Kin- Langersdorf, I. Laengersdorf.

zing mellett , mellynél jó Langest, I. Langeais.
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hange-Sand , nagy fövenytor- JLartgori , vs hajdani Guienne

lás az északi tengéren. Es

sexGrófs.nak keléti részén,

Angol orsz. a' Themsébôl

tengerbe ereszkedö hajók-

nak veszedelmes.

Langesund , tengeröböl , A'g-

gerhus oszt.

Tonsbergtöl

mfdnyire , hasonló nevü

tart.ban a' mostani Giron-

ne mellett , '232 h. és 3210

1. vagyon kikötöhelye , kü-

lombféle esszentziával , és

tájjékán termo Gravéi hi

res borokkal kereskedik.

Norvégiába'n , Langonin , 1. Langogne.

nyugotnak 4 Lagonnet , vs Morbihán Fr.

oszt. 3310 I.

vsal , egy kikötöhellyel, és ILangport , népes mvs , Angol

flirés'x raalommal.

Langewiese , mvs Oels Herczs.

ben Silésiában , kápolná-

vaí , mellyben jeles búcsú

tartatik.

Langeviesen, nagy mvs а' ТИЦ-

ringi erdôknél , Ilm vizé-

nél , kies ligetben , rétek-

kel, Herczeg Schvartzburg-

Sanderhausen Gehren U-

rod.ban 200 h. és 2 tempi.

Langfurth , Langefuhr mvs

Dantzignál 102 h.

hang/eld, nagy hegység, melly

a' nyug. és ész..Scotiát, No\r-

wegiától elválassza.

Langescheid , hegység, Austri-

ában , Ens alatt , közel Ste-

yer orsz. határához , mellv

Priel által a' Kaes hegg.yel

kapcsoltatik ,3344 Páris láb-

bal haladja meg a' tenger

szinét.

Langham , 1. Lavenham.

Langmendoy, vs ész.A'mér. Mas-

sachusett szabadstálusban,

selyem fabr.

Langean , nagy falu Bern Hel-

vetzrai kant. Ilfis pataknál

sajt, és vászon letévo he-

lyell.

Langöe , sziget Christiania

megyében Norvegiáb. Már-

vány bányával.

Langogne, Langonin, hajda

ni alsó Languedoc tart, a-'

mostani LozéreFrancz. oszt.

Allier tó mellett , 273 h. és

2929 1. posztó fabr. gyapjú

fonásal , réz hámorral , hiz-

l'alt 0kr6kkel,é.s ôszvérekkel

nagy kereskedést üz.

orsz. Barret vizénél fekszik

ladikokkal*hajókázható , és

azért csekéíy kereskedést

is üz.

Lang/es , Andemantucum ,

Civitas Lingonym, (47Э ^1'

59" É. Sz. 22o S9' 5n" K.

H. ) vs hajdani Bassigny

tart.ban f'elsö Champagné-

ben most a' felsö Marne

oszt. Marne fónak eredeti-

nél . fekszik kies hegyen ,

63 Francz. mfdnyire Páris-

tól , háromfertály ora a'

kerülete , 1800 h. és 7280

I. kik tobbféle mestersége-

ket üznek. Készítetnek itt

szép kések, börök , posztó,

gyapjú materia, vászon,

pamutfonal fayence , papi

ros , 's t. ef. portékák. Táj

jékán vashamorok is talál-

tatnak. Ezen portékáltkal,

valarnint is borral búzá-

val, és répamagolajjal szem-

betünö kereskedést üz. E-

zen vs Diderót szülohélye.

Languedoc, Or-citania , egy a'

régi 12 fö Helyt.sgok , és a'

legnagyobb hajdani tart.

nyok közül Francz. oszt.

melly kel. Rohne vize ál

tal Provence , és Daupbiné

tart.tôT választatik, Esz.

Foretz, Auvergne, Rovertr-

ne , és Quercy tart. teszik

határát , nyug. Gascogne

és dél. Roussillon tart. és

Lvoni tenger öböllel ha-

tárns. Ezen tart. Rohne fon

kivül, Garonne, Loire, A-

riege , Lers , Tarn , Allier,

14 * •
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Aube, tterault, és másfók tól 2 Kanisától pedig i ¿ra.

által nedvíttetik. Foképen 3,30 bat. lak. Humolt-Komá-

jegyzést érdemeí itt azúgy rom íiliája, a' Kanisai U-

nevezett déli csatornya 1. rad.hoz tartozik.

a* Languedoci csatornát. Lanjaron , falu Granada Spa-

Borban, buzaban, olajban, nyol orsz. Lecrin fó mel-

íelyemben , éa gyümölcs- lelt, 40e familiával , bor,

ben gazdag, .kivévén a' Se- czitrom , gránát alma, olaj,

venni bérczektôl darabosi- es eper termesztéssel.

tott tájjékát. Három részre L' Anio 1. Agno.

volt felosztva ezen tart. fel- ~L.unkovitz , vár, és falu Ste-

»0, '< alsó Languedókra , és yer Hercz».ben Grätzi к er.

a' Sevenni hegység vidéké- a' Judenburg ker.nek ha

re felsö Languedochoz kö- táránál , Stubalpen hegy

vetkezô különös tart.nyok tövihel nevezetes bucsúhely

tartoztak. Toulousain , Al- В. Sz. Mária képével. Kó-

bigeois , Lauragais , hajda- zel hasznos koszénhányája

ni Rieux Mirepoix , és a' vagyon. A* tájjékán termett

bis Commingea. Alsó Lan- búza nagyon becsültetik.

guedóchoz Carcassonne , "Lanmeurs , vska hajdani alsó

Narbonne, Beziere , Nimes, Bretagneben, a' mostani

Uzege vidékek a' Sevenni Finisterre Francz. oszt. 2390

tart. pedig a' hajdani Ala- lak.

is ker, Gevanden, Vivarais, "Lannetnezan , vs felsô Pyre-

és Velay tart. Lanquedac- naeusi Francz. oszt. íojo

hoz néha Foix és Roussit- lak.

Ion Grófs.gok is tartóztak. Lannilis, vs Finisterre Fran.

Most ezen tart, következen- oszt. 2810 1.

dö osztályokra vagyon fei- hannion , kis kereskedö vs és

részelve. Gard , Hérault > ker. föhely, ész. parti Fr.

Ardeche , Lozère , Tarn» oszt. Quer fó mellett,3i3o

felsö Garonne, Aude, Ar- 1. borral , kenderrel, és lo-

riege , és a'keleti Pyrenae- vakkal kereskedik. Asvány

us osztályokra. kútja, vas, ámétko , és e-

&*anguegli'a , nagy falu a* ten- zQst bányáji vannak.

ger mellett Sardinia! Ge- hannojr^ vs ész. parti Francz.

sua N. Herczs. hasznos ten- oszt. 1.500 1. posztóval, m a-

geri kereekedést üz. tériákkal , és malomkövek-

"Languidic , ve Morbihan Fr. kel kereskedik.

oszt. 6080 1. hansinghurgh, Rensselaer Gróf-

luangtang , Lantechang , fö vs ság föhelye ész. Ameriká-

és Laoa orsz. Királyának ban New-íork szabadstatus-

lakóhelye tulsó Indiában ban 200 h. szegfabr. arany

Menamkom mellet, a' nagy mívvel , és órásokkal.

Státusszerñélyek házain kí- Lansitz , (LanachitzJ Land-

vûl , nyomorú gunyhók- sitz. (48o 12' 8" E. Sz. 34°

ból áll. A' kemény fából é- 5' 45" K. H.) 1. Cseklész.

pítetett Királyi kastély , Lente, Leontes, fó Phoeniciá-

udvari épületjeintík sokasá- ban, Sarepta,és Tyrus koztt,

gával küíonbs egy városhoz a* mostani Kasemicsch vi-

hasonlit. zéñek egy ága.

ídffgví'z , falu Szala Várm. hanuvium , vs Lahinubun. Itt

Kapornaki jár.ban , Hahót- volt Dictator Milo , Jun»



Sospita tetriplomával. E'

mellett fekütt Campus So-

lonius Roscius' honnya.

~i.anttmek , Szerecseny nemzet

Sierra-Leona partjainál ,

felsó Guineában Nunez vi-

zénél , de ezek nekünk csak

nevekröl isméretesek.

"Lontoscá , Lantusca , ki vs

Visubia vizénél,Nizzai Gróf.

ban , Pedemontium tart,

ban.

\.xmtschong , 1. Lanjang.

i.pnza , k. fo Olasz orsz.ban

Alpeseken eted es a' Laco

Maggiorebe szakad.

l^amendorf , pléb. falu Austri-

ában , íins alatt, egy Fran

ciscanos klastrommal ,

rr.ellyhez nagy bursújárá-

sok tôrténnek , kastéllyal,

ée serfóz6házzal.

tomó, (4.5° >9' É. Sz. 25? 8'

K. H.^ vs Piémont Herrzeg-

ségben , «no 1. búzával,

borral , selyemmel , és saj»

tal kereskedik.

Jjdntsér , Landsee Urad. mn

Sojron Várm.ben , Soprony

3, éi N. Baromtól 2 ora, ma

gas hegyen épült várral ,

mellynek kattôs sántzai

vannak , kath. templomok

eltörlött Camaldulenzesek

klastr. és egy Synagógával

Lak. németek, es kath. szá-

mok 455 mégyen.

hantut , vs Gallitziában, Jos-

loer ker. 2000 1.
■ Jjaodicaea , 1) vs Libanus he-

' gyénélMarsyas kanfon kesz-

deténél Cofesyriában , en-

nek düledéki körül laknak

ma. к. Jánoetkoveto Sabét-

usok. Emesátót 20 mfd. 2)

Laodicaea a' tengernél vs

Syriában , szép rév, és ter»

mékeny határ által neveze-

tes. Itt építetett Herodes

egy vízcsatornyát. Antio-

chiátol 65 mfd. 3) Laodi-

raea Lycu» vizénél» Phrygia

PacaÇiana fö vs», k. Aeiai

fo vsoknak egyike. Pena;

váltó hely, terrnékeny ha-

tári , és ]uh tartással gaz-

dag volt. 4) Laodicaea com-t

busta Pisidia vsa volt, k,

Asiában , Tyriacum és Ca-

rapassus köztt. Föld alatti

tüzeiröl, és a' gyakor fold-

indulásokról így nevezte-

tett.

haon , (49o 33' 54" E. Sz. 21«

17' 12" K. H.) régi , és é^

kesen épült ve hajdani Lan

onnoisi Ile de France tart,

ban, most Aisne oszt.nak

fft vsa fekszik hegyen melly

böl azArdon fo ered nagy,

és szép laposság kôzepén ,

31 Francz. mfd Páristól 162,5

h. és 6690 1. hajdan Püspö-

ki szçkkel mellynek tem-

Î)Ioma nevezetes egy épû->

et. Találtatik itt vásznn*

pamut, vitorlapoíztó, ha-

risnya t kalap, é«szegfabr¿

Tájjéka búzában , borban ,

és hiivelyes veteményekben,

gazdag.

Laos, 100 mfd hosszii, 44széle»

37lipmfdnyinagyságá , de

kevese isméretee , és min-

den felol hegyekkel körül-

vétetett orsz. tulsó Intliá-

Ьап Menam-Kom vize fol

lyа keresztül mfclly a* szArn-

talan hegyekbßl , lefolyd

folyóktól öblösittetik. Le-

vegö]e egéeéges 's tiszta ;

földje termékeny, essftsidó

után mezßji fejéres habbat

borítatnak bé , mellybôla*

napsugárok által használ-

hartó só készíltetik. Talál-

tatnak itt színes , kiilönös

•zépséggel , és jósággal biró

drága kó'vek , sok arany f

ezüst, tzín , nagyon szép

Benzoe , búza , szárvas or-

rúk , elephantok , 's a' t. 3

millio lakossi olajfaszínüek,

testesek, szolgálatra keszekr

de tisztáta'Ianok. Vallások

a' Fo, és Láva vaUáeból*
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Laristan , Lurestan , hegyes , Lascaro Capo , Corfu szigetee

* f \j я ■ — О

Belyemrael , es sóval bövel- kedik.

kedik. Itten csepeg azon Lascongonz , különösen jegy-

drága hegy balzsam ( Mu- zésre mélto tó , egy ala-

mia nativa) egyhegyböl, csony hegyen , Bigorrehaj-

mellyeszt.nként 18—20 lat- dani Franczia tart.ba,

nyira megy;a' barlang a' ki- La seile if. Denis, 1. Ferte Im-

ralyhoz tartozandó , és bé bault.

vagyon pecsételve. F6 vsa La Serra , bis vs Leman Hel-

Lar. - vetziai kantonba.

Larnacho , Larnica , (3,5o ,54' has feldè', kismvs^o h. es 47,5

43" E. Sz.) legjobb kereske- 1. Osterode kant. Harz oszt.

dö hely kikötövel Cyprus a' volt Vestfália kirs.

* szigetén , legtöbb Europai Lash , vs Varsói volt Herczs.

kereskedok , és Consulok nek Kalisch oszt. Ner vize

széke. Több sos tavak ta- mellettíooh. ¿53010 l.mel-

láltatnak itt , mellyeknek lyeknek 1 harmad része zsi-

kozcl 10 mfd a' kerületjek, dó ; kereskedést üz.

és ;jó sót szolgáltatnak. bas Navas del Margues , vs új

%arniha , hely Creta szig,ben, Castiliában , Spanyol orsz.

gazdag Anglua, Franczia, és posztó fabr.

Velenczei kereskedok lak- La* Navas de Tolosa, síb mezo,

helye, tulajdon Consyllal. most elpusztúlt Tolosa vai>

Csak a'kert'sztényekneksza- nál , Jaén Spanyol tart,

tium vsa, törökülChiti, om» nyogot felé Karinthia ha-

ladékiban , Larnika egés- táráñál Judenburgi ker. ere-
segtelen a' sos tavak miatt, detét veszi , és JLeib,njtzon

ée rosszúl épüR. ' felül Grottendorfnál Sulm-

%a Roche, kis.Vs Leman Fran- ba folyik.

Lasa, ¿aicha, 1.M08.10, 19, vézetü to'val.

hely Arabia Fetrarcaban , Lasocino, nemes vs Radom oszt,

más neven Callirkve, me- új Lengyel Kirs. Visztulá-

leg fbrdftkkel. . .hoz közel 107 h.

%,as Aguas, falu , Valenczia Lasquarra , (42o 5' E. Sz. 17**

Spanyol tart. Sierra Gitana l6' K. H.) vs ArragoniaSpa*

, ( az az czigány ) hegynél. nyol tart.bán 2000 1.

Alicantétól 4 óranyira , en- Lassa , kis TörÖk vs, Retimo

nél vannak azon hires Bu- tart.bán Candía szigeten.

zot nevü meleg ferdßk , Lassa, 1. Lahassa.

mellyek ásvány kutakból Lassan , vs Svéd Pomerániá-

erednek ; melegségek mint- ban , Peene által formálta-

! egy 104 Fahr, grádics ; a' vi- tott tónál, 200 h. és 1220 1,

текпек pedig aczél szaga va- kik többnyire halászattal ,

gyon. Föld indulások itten és hal kereskedéssel fogla-

gyakran torténnek latoskodnak.

Las Caldas t 1, Calda*. Lassay , vs, hajdani fels5 Mai-

 

 

czia.oszt,

Larra, \. Arta,

X-arwtg , 1. Laurwig.

Lasnitz, puszta tájjék , felsö

Stiriában, Brukiker, kozép-

szerü nagyságú hasonló ne



ne tart.ban mostani May

enne Franczia oszt. 310 h.

4980 1, és egy erôs várral.

visionnai , fonállal, gyap-

júval , toUal , és marhával

kereskedik.

laassenbe , vs , abó Pyrenaei

Francz. oszt. 1.37 h. és i88o 1.

luassing , falu, felsö Stiriában,

Judenburgi k*r, nem mess/.e

Ens fótól , egy pléb val, és

kasza mühellyel.

Jjús Vilajtti , 1. Serbia.

Jjatta , hegység kerület, Mid-

ra Bahr Helytart. északi ré-

szén , Abissiniában vad , és

hadakozó Aganok lakják ,

kiknek kölÖnös Herczegjek

vagyon a' ki az Abisszinai hatmus, fó két Cilicia

királynak adózni köteles. köztt.

Lastres , kit kereskedö kikö- hatopolis, Letus, vs fol. Mgyv

ak,ésTi*ojaiaktUtébb hozzá-

jok járultak a' Hetruscusok,

az Auson származású Sabi-

nusok Picaenusok , és né-

melly Illyrus ivadékok ie

Romulus alatt ; végre a*

Volscusok , Oscusok és Au-

sonok, Rutulusok, Hernis-

cusok , Auruncusok , 's a' t.

Fö folyója Tiberis , Aniv

(Teverone) tavai Lacus Re-

gillus , és Pomtina; hegye:

Möns Albanus fö vsa Roma.

Most az Egyházi birtok.

hatmus , hegy Jóniában hol

a' szerelmes Luna Asszony

kedves Endymionnyát el-

szenderítette.

határi

töhely , Asturia Spanyol

tart.bzn Sella torkolatjánál.

hatabi , tartományka , az a-

rany partnál felsô Guineá-

ban,

hataçunga , jól épült mvs úi

Granadában déli Ameriká-

ban mellynek sok jeles Spa

nyol lakosa vagyon. Az In-

diánok közt mindenféle mas

ter emberek, és kézi mive*-

sek találtatnak.

hatinusok , Latiumnak leghi-

resebb lakosi Tiberis mel-

lett Itáliában, fö városok

Roma.

hatium, tart. Itáliában elñ-

ször keskeny kiterjedéssel ,

t. i. Tiberis vizétol Anio

vizéig , és a' Circai és Albi-

dus hegyekig ; Rómától

mintegy 18 mfdre, utóbb

Latium kiterjedett Liris vi-

zeig, Ostia partyatól egéez

Sinuessáig több több nera-

zetekkel szaporodván. Ha-

licarn Dionysius tanúsága

szerént régi Latinus király-

tusban , Nil nyugati part-

]án. Minerva és Latos nevü

hal tiszteltetett itt. Mosta-

ni nevé Assna, Essnek.

hatour , Tour de Peils kis vs

Genevai tonál , Olasz részé-

ben a' Bernai kántonnak,

Helvetiában.

hatovice , ve Siedlce, volt Var-

soi oszt. Zwider vizinél 166

ház.

hituviciy p. fel. Pannoniában

Száva vize mellett lakott

nemzetség , hoi most Rat» >

schach fekszik.

hatrok stigetoi , Tolvajok szi-

getei , Mária szigetei, La-

zurusi Archipelagic, mint

egy 20 sziget - csoport а- кеч

leti Ocean, és csendes ten-

ger köztt Ostindiában. A'

Spanyol király tulajdona.

ElhagyatQtt a' tolvajok mi-

att, de minden élelemre va-

lókk&l, éshasznos termesek»

kelböyelkedik.Az egyGuam

vagy Agana szigetben van

Spanyol szállás.

tól vette nevét. Legelsö hatronico , király iószági vs

lakosi voltak a' Siculusok , Nápoly orsz. Basilicatatar«

Pelasgusok a' Venetziai szál- tományban. 1990 L

litmány ebböl van,Arkadiai- hattakic , 1. Ladikia*
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Latyetew , kis vs, Podolia O- Lauchhammer , Szaxoniai Itir-

ros$ Helyt. Volczek vizinél, vashámora, Meiszeni Iter,

meily ez alatt Buggal egye- Hayn oszt. egy fáczányos ée

sfil. vadaskerttel , és idegen ma-

Latthaga, város Magyar orsz. darak' tartónelyével.

Kunságban 391 h. és 2З00 1. Lauchheim , vs Ellwangen Vür-

Laubach , vs, és a' Solms-Lau- tembergi ker. 770 1. kikkö-

Jbach , Hercz.nek széke, Nas- zül 78 zsidó.

sau Herczs.ben nem messze Lauchstädt , kis vs, és királyi

fetter fónak eredetétôl .'¿¿o vár 1 mfdnyire Merseburg-

h. és 2100 1. várában egy tól , Merseburg oszt. Sza-

konyvtára , és régi pénz xóniában 141 h. és 670 1. va-

gyüjteménye vagyon. ' gyon ltt hires egésséges ,

Laubnch , 1. Laybach. savanyú hút , melly nyá-

Lauban , negyedik a' hat fel«5 ron sok elöbbkelö szemé-

Lusatiának Mark Grófs. lyektöl, és más társaságok-

Városai közül, Görlitzi fö tól megkerestetik. . j

ker. közel a' Queis fóhoz Lauciie , falu Gallitziáhán ,

melly a'városon keresztül Stanislawowi ker. Pruth

fó, ó Lauban tavat maga- mellett, só fözövel , melly

banveszi, 84,5 h. és 6090 1. eszt.ként 40000 mázsásótád.

vagyon. Nagy kereskedést Lauda , Leiningi Hérczegí vs

üz tarka kendökkel , fejér Badeni Hercz. Main, és Tau

es tarka vászonnal , és fo- ber ker. Táuber mellett,

nallal. Vagyon egy Cister- 220 h, és 1600 1. marhával,

citaApátzaklastroma melly és hússal kereskedik.

Alaria Magdalena rendje- Laudenbach, Hohenlohe-Bar«-

hez tartozik , deák oskolá- tensteiní Herczeg'mVsaV ur

ja 3 temploma , egyispotá- tembergi kir, Oettingi ker.

lya szegények.és árvákháza. Vorbach mellett , 150 h. és

Laubegast , falu Saxoniában 793 k mellyek kozül 74 zsi-

Meiszeni ker. Elbe mellett, dó. Szölöt ïtiiveï,.

fával , czérnával, és szal- Laudenbach ,' falu , Würzburg

ma portékákkal kereskedik. nagy Herczs.ben i¿o h.. ée

Lauben, falu Bajor orsz. Günz 830 1. márhatenyésztése , és

mellett Velentzei réz pléh, szolomivelése vagyóri.

és drót fabr. Lauderdale,I hosszú szép völgy,

Laubersheim, falu £>onnersber- Lauder fónak mind a' két

, gi ërancz, oszt. Rajnamel- részén, Bervik tart.ban, déli

lett 400 I. és szölö mivelés- Skotziában mellybén a' ki»

sel. rályí mvs Lauder fekszik.

Laubhütte , 1. Grdnd. Laudun , mvs Gard -Franczia

Laucha, vs Szaxóniában Thu- oszt. nem messze Rhone fó-

ringi ker. Unstrut mellett, tól, 378 h. és 2000 1. .szöllö

223 h. és 1030 1. szölöt mi- miveléssel.

vel , és bor fetzetet fök. Lauenau , mvfe a' volt Vestfá-

Lanchart, fó , Truchtelfingen lia orsz. aleó Elbe oszt.

Fürstenbergi uród. melly Lfluenburg , Szász-Lauenbur'g»

Sigmaringentöl nem messze Herczs. Elbe vizénél Meck-

Dunába folyik. A* hasonló lenburgi, Lüneburgi, ésHol-

nevezeíi'i völgyben vagyon steini Herczs, ek koztt. (.53°

egy Sigmaringi olvasztóke- 18' egész 53o 47' E. Sz. és

mencze, és vashámpr. 270 48' egesz 28o 59'K-H.)
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Ha¡dan saját Herczegi vol- ne oszt. Göttingai ker. Nie-

tak a' Saxoniai házból , novi kant. Weser mejlett,

melly 1689-ben Julius Fe- 92 h. 610 1, és Weser fon

rencz Hercz.ben kihalt. Igy vámmal.

a' Braunschweigi választó hauenstein , Bünau Gróf vsa

háznak jutott, ez a' Bécsi Szaxóniában Meiszeni ker.

gyülésben azt a'Prussziai ki- Muglitz mellett, 84 h. 330

rálynak ált engedte , ki a- lf egy hegy várral, és egy

7.ont Svéd Pomerania he- czin , és vasbányávaL

lyett.Daniai királynak ad- hauenstein , vs Karinthiában,

ta. 26 }/6 négy szegü mfd , Karniólia' határánál.

45000 1. 35.32 házokat 5 ke- hauenstein , mvs hajdani Ca-

rületeket 3 vsokat , 1 mvst lenbergi Herczs.ben, most

ezámjál. Füldje gyántás , alsó Elbe volt Vestfáliai

és nem egyaránt termékeny oszt. Saale mellett , 74 h.

terem a/.onban benne ken- egy hegy várral.

der, és buza. Lakosi méh,és hau/, város Bajor orsz. Rezat

marha tenyésztést , és hasz- ker. Pegnitz mellett , 237 h.

nos kereskedést vajjal , és és 1430 1. komló miveléssel

sajtal üznek. Gyánta , és és szeg fabr.

erdok nélkül nem szüköl- häufen , vs hajdani Salzburg

ködik. Nevezetessebb folyói Herczs.ben mostani Salzach

Elbe, ésStekenitz, ezen ki- ker. Bajor orsz. sík e's ter-

vül % ugymjnt Ratzeburgi, mékeny tajjékon Salza mêl

és Schalltava vagyon. Ra- lett , mellynek lakosi ha-

tzeburg tón valamint a' lászattal foglalatoskodnak.

Wakenitzen keresztül is , Nem messze a' vstól vagyon

Lübek, és Ratzeburg közt egy jeles herczegi kastély.

mindennapi hajókázás bú- 427 mindenféle nagyságu h.

zával , és fával tartatik. Fö «539 1. kik közt 164 Polgár

városa. 118* pedig kereskedö. Va-

hauenburg , (53021' 5/' É. Sz. gyon PolgÜr és hajós legé-

зИ° з' \5" К, H. i' Elbe és nyek ispitálya , játékszíne ,

Stekenitz mellett, 250 h. póstaháza , dekán, és pléb.

3280 1. és az Elbén vámmal, temploma más több kath.

melly eszt.nként 50000 tal- templ.okkal.

lérra megy. Az Elbén jöyö häufen , mvs alsó Stiriában ,

számos jószágtbbbnyireSte- CUK ker. több mint 90 h.

kenitzen tovább Lübekbe San mellett , egy pléb.val.

vitetik. häufen , vs Viirtemberg kirs,

37' 30" К. H. ) vs Lauen- W «• es szol° mive

burg-Butovi ker. tulsó Po- T le*seb , .,, и «'

merániában Leba mellett, ™s Аш*Г1&?™1™

248 h. i59o 1. és posztó szö- íelett . Jrau,n AnellJtTi

vessel, 5Ha8onlóP nevezetü * , *?ЛТ

„ , .. ел ' loszáehoz tartozando.*er- 35 neeyszegu mfd, es _ ' " ae"u , „ . ,

hauenföhrde, (5i° 39' 58'' E. .vagyon nevezetes viz-om-.

Sz. 27o i" 8" К. H. ) mvs " lás, hol Rajna vize 50 láb-

hajdani Calenbergi Herczs. nyi magosságról alázuhan.

ben azután a' Vestfáliai Lei* haufenkurg, hajdapi Ausztria^
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Frikthalban, Rajna mind

a' két partján fekszik, cse-

kély , es szegény vs , mint-

egy i ooo I. mellynek na,-

gyobb része Rajna bal ré-

szén Helvetziához , es kölö-

nössen Aargau kant. tarto-1

zik a' kissebb része pedig

Badenhez Wiesen ker.hez

■csatoltatott ; hajdán , egy

az ugy nevezett négy erdei

vsok (Waldstädte} közül.

Jjaufenhoitt , falu Bajor orsz.

Rezat ker. Pegnitz melle tt,

350 1. közel hozzá vagyon

az úgy nevezett Hammer

helys. 37 épülettel, sárga

réz fabr.olvasztó hámorral,

és dróthú/.ó fabr.

Lüufnitz , í'óviz , Stiriában

nyugotkeleten veszi erede-

tét , és ezen részrol, a* Ma

gyar orsz. , és Stiriaközta'

határt teszi, és Rába vizé-

vel egyesül.

"Lauffon, vs hajdani felsö AI-

satziában mostani feltöRaj-

na Francz. oszt. 740 L és egy

üveg hutával.

Ъаищеас , vs felsö Loire Fran-

czia oszt. Allier meflett; 41a

házok.

baningen , , Laugingen , (48o

34' 10" E. Sz. 28o 5' 3o" K.

H.) vs Bajor orsz. felsö Du

na ker. Duna mellett 733

h. es 3530 1. vagyon 1 Gym-

nasiuma , gyapjú , pamut,

és vászon fabr. só" és bor ke-

reskeuéssel , és hajókázás-

•al, Ez honnja azon híreS

13 -Században megholt Al

bertus Magnus Regensburgi

Püspöknek.

haui-t , Lawis , Lugano , haj

dán hasonló nevezetu Hel-

vetziai orsz. bíróságnak fö-

helye , melly » 106 mvsból ,

ésfaluból, és mintegy 53000

emberböl állott , mellyet

Sforzia ^Maximilian Medi-

által adott, az ö nékie nyuj-

tott Francziak eilen váló

segedelmekért. lftoo-ban pe

dig Olasz koztarsasághoz

kapcsoltatott. 1803-tól Tes-

t(in Helvetziai kantonhoz

tartozik , mellynek Lawis

legnagyobb vsa 8000 áll.

(26o 37' 18" K. H, és 4,50.59'

56" É. Sz. } Lugani ténak

egy üblénél, hegysegtöl kö-

rüí vétetett. Vagyon itt 16

templom, és klastrom, mel-

lyeknek egyike Colleg. tem

plom, es egy Gymnazium.

Találtatik még itt egycse-

kély gyapjú fabr. és a' kö-

rüi fekvö tajjékon dohány

papiros , és puskapor mal-

mok , vas és réz hámorok ,

és szén égetôk. Jó selyem

ia nyerettetik itt. Keres-

kedése , és hajókázása na-

gyon virágzó; egy nagy vá-

sártistart. Caprino hegyen

vannaka' Luganiaknak kö-

sziklába vágott pintzéjik.

A.' tónál fekvö falukon vi-

rágzanak a' mesterségek, és

innét támadott sok hires

mester ember.

b<iun, Launy, királyi vs Cseh

orsz. Saatzi ker. Eger mel

lett , 300 h. egy hires kath.

tempi, királyi posta házzal,

ispotállyal, és 3200 1. közel

hozzá egy gyönyörü kör-

nyéktôl körülvett és pacsír-

ta fogástól hires Oblik ne

vó, hegy. Polgári Csebül

beszélnek , és kozépszerü

földmivelesböl , és mester-

«égekbol élnek,

haunaeston t Launston , Com*

vallis Angliai Grófs. fö vsa

Kensey fó mellett , szabad

iskolával, és kereskedéssel»

Devon határánál. Tájjékon

vagyon a' gyémántokkal

bövelkedö Hengistone hegy.

1. Laun.Ltaunjr ,

olanum Herczeg 1513-ban Laupen, kis vs Sensenek, Saa-

»' frigyes 12 hflyeegeknek nebe való béfolyásánál , *



yári*aí, Bern bant, fielve-

t/.iában , Saanénél vagyon

itt egy hajó bid, és Sense

felfctt egy béfedett hid. 1339

frigyesek ezen helynél egy

áhíres gyözedelmet nyertek,

egvnehány ellenek felkelt

Grófok eilen.

Ъ iura i S. Sabae , klastrom

holt tenger mellett , Jeru-

«alemtôl 11 mfd. "Rola em-

lékezik Silent. János Pho-

cas 's a' t.

Lauragais , hajdán tart¿ Lan-

guedbkban Franczia orsz.

felsö és alsó Lauragaisra

osztatik , araaz S. Fapoul

ekkiésiát foglal magában, és

iuzával bövelkedik. Ez he-

gyes és terméketlen Lavaur

eklésiát teszi most Tarn

pszt.

"LiOUront , Lourana , Vrana,

Lauranum^ vs Istriában y

hor f olaj , és gesztenye mi-

veléssel , gyolcs kereskedés-

iél , és egy Adriai tengeren

lévb kikötöhellyet ; innét

riïenhek több hajók Fiu-

mébe.

\jaumntum , vs Latiumban ,

Virgilius, és Tibullus tanu-

«ági szerént régi Latinus

királyok vára ; a' borosz-

tyán fájitól neveztetett

iffy; mellettè volt Laurees

ifjabb Plinius majora. Most

S. Lorenzo.

laouriacum, Laureacum Római

szállítmány Anisus vizefe-

lett Noricumban. A' Hunnu-

soktól elpusztítatott, Mos-

tahi nevé Lonch.

Lauricooha, (n° É.Sz.) nagy

tó Feruban déliAmerikában.

"Lauringen , vs Würzburg nagy

Hérczs.ben Lauer jnttellett ,

140 h. és 570 1. 'y

Laurino . ve Terra di Lavoro

Nápoíy tart.ban 2110 1.

haurwig i Lurwig , hasonló

nevezetü Grófság fohelye ,

Norvegiában , Christiania

megyében Laven, ét Far

ven folyóknál , 400 h. é»

3000 1. egy jó Friedrichs-

•wärn nevezetü kikötövelj

deszkákkal kereskedik. E"

mellett vagyon a' legjobb

vaebánya , melly eszt.nként

19200 mázsa rúdvasat, é#

6400 mázsa öntöt vasat szol-

gáltat mindöszve 160000

mázsa nyerettetik helóle.

Lous , határ fó Lucanía é*

Bruttiusok földe köztt Itá-

liában; most Laino.

"Lausanne , Lausonium, Waacf

kantonnak , Helvétziában

fö via (hajdán vs és orsz.*

biróság Bern kanton tart.

han) ( 24o 27' 4" K. H. és

46o 31' 5"É. Sz. ) 1/* órá-

nyira a* Genfitótól 3 hegy

közt. Nagy, de nem igen

szép vs , 3 külsö városal, 4

templ.mal, 1300 h. ésmint-

egy 8000 1. Jegyzésre mélto

itt: a' régi hajdán Püspöki

vár, a' régi Gothus formá-

та rakott káptalon tempi.

tanàcshàz,akademia,kônyv-"

tár, lovagló oskola, árvák-

háza, nagy ispitály , tudós,

és physikai társaság, 'sa* t.-

Vagynak itt peñziós és más

intézetek,készétetik itt kré-

tafesték, arany > ezüst, és

más drága kö portékák 's

a' t. Különös fabrikák itt

nincsenek,azonban a'kömyv-

nyoratatás , és könyvkeres-

kedés itt igen viragzó ke-

reskedése nem nagy; lakosi

részént kertészségból és szö-<

lómivelésból , részént az i-

degenektöl nyert jóvedeK

mekból , kik az egésseges

levegótól , gyönyörü tájjék"

tól, és kellemes társáságok-

tól inditatván számosan ide.

jönnek. Tajjékán szép Ró

mai régóségek találtatnak.

Lausanne , és Vivis közt a'

Genfi-tó mellett , terera a«

ugy nevezett Ryf hor.



Derg oszl. o,5 u. es> 4yo i. va-

gyon itt egy iiveg huta ,

mellyb'en soit iiveg gyöngy,

üveg gomb j cdont, és téj
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"Lauscha, falu, Meiningen Sza- zen, és Görlitz ker.ekböl ál;

xóniai Herczs.ben, Sonnen- ez pedig 97 1^2 négyszegü

berg oszt. 65 h. és 490 1. va- mfdön Í59760 1. számlál.

Lukau, Guben,Krummspree

v. Liibben , Calan, Sprem-

u ^ . berg, és Cottbus ker. re ré-

ézínü iiveg készítetík. szeltetik. Fö vsa БаиУ.еп.

Lausche , 2407 lábnyi íhagas- Lauszigk, város Szaxóniába ,

sagú hegy Zittau mellett Lip-iziai ker. 191 h. és 1300

Lusatziában. 1. Flanér, gyapjú materia ,

"Lausitz, Lusatia, (50e 50' е- és kalap fahr,

gész 52o 16' E. Sz. és 31o 8' Kautenbach , mvs és vár Wert-

egész 33o 8' К. H. Szaxoniai heim Grófs.ban Main , és

királyi Markgrófs. volt most Tauber kerül. Badeni nagy

i Prussziához tartozik, Bran- Herczs.ben.

denburg , Slézia, Cseh orsz. Lautenburg , lengy. Lidzborg-

és Szaxónia köztt 224 négy- 14' 30" É. Sz. 37O 2q<

szegü mfdön 473720 1. va- 18" K". H.) vs Bromberg oszt,

gyon. Déli részében nagy uj Lengyel királys. Wikker

hegyei vannak , mellyek az mellett, 130 h. és 960 1. fa-

Oriási hegynék Agai p. o. zékasai, és takátsai vannak.

Tafelfichtt , Landskrone , Lautemhal , kis hegy vs Zel-

Hochstein, Öybin, és Ко- íerfeld kant. Os' erode ker.

nigshaimi hegyek 's á' t. E- Hartz oszt. a' volt Vestfália

szaki részeróna , sok helyeV kirs. Innerste mellett Schul

ken homokos, és moesáros. hegy tôvinél , 2 tempi. 220

Levegöje déïfelé lágy , és h. és 1800 1. Innerstén va-

tiszta, északi részén pedig gyon egy ezüst huta , 1 réz-

zavaros , és egé ségtelen. huta, 2 értz zuzó, és egy

Folyóji : Spree , Neisze , Puskapor malom.

Queis, fekete Elster, és O- Lauter, kis s fó , hajdani alsó

der. Legtefmékenyebb táj- Palatinátusban, mélly Lau-

}éka az úgy nevezett arany terburg tájjékán Rajhába

Aue, Spree mellett. Legje- folyik.

lesebb termései : vas , tim- Lauter , Î6 Wurtemberg kir.

sófold , mész,, homokkö , melly Wendlingen vska a-

sok fa, vérkoles , kender , latt Nekkarba folyik.

dohány, komló , kertinyÖ- Lauterbach , vs Hassiai nagy

vevények , gyümölcs, szar- Herczs.ben, Fulda, és Schlitz

vasmarha , juh de a' buza közt, Altfall mellett, Rie-

hem elégséges az egész tart. desel Báróhoz tartozandó,

riak. Lakosi közt sok Van- 473 h. és 2650 1 kendermi-

dalusok vannak kik még veléssel, gyapjú materia, és

kölönös nyelvekkel , és szo- timar fabr. len fpnással ;

kasaikkal élnek. KÖrülök posztóval kereskedik.

mintegy 50 vs pléb.kal e- Laiiterbaeh , falu , Eisénatíh

yang. 8000 10 pléb. kath. ' Herczs.ben, gyolcs fabr.

ítt telepedtek a' Herrnhuti Lauterbach, királyi szabad bá-

Atyafiak is. Felsö délré fek- nya vs Cseh orsz. Ellénbog-

v&, és alsó ész.ra nyuló ni ker. 130 h- komló, és

Lausitzra osztatik , aman- gyolcs kereskedéssel. Czín

nak 126 1/2 négyszegü mfd- banyával , fekête mészkñ-

T¡én 313960 1. Vagyoh , Bau- vel. Schíakkénwaldi foví
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gyázat alá tartozandó. Egy zsír fóz&je¿ Innét Mottern-

kath. pléb.val. . be vivo útban jobbra va-

Lautcrberg, kant. Osterode ker. gyon a" ré£i Rajna folya-

Harz oszt. a' volt Westfália sának partja.

Kir. S kôzsége, es 4330 lak. Lautereck , megerösitetett vs

vagyon. Fö helye hajdani Veldenz Herczs.ben

La&eiberg, Lutterberg, mvs utóbbi Donnersberg francs.

Lutternek Oderbe befo- oszt. Glan, es Lauter öszve-

lyásánál , 1 tempi. Lau- folyásánál 700 lak.

terberg várnak omladéki- Läutern, (o és új) falu Heil-

val , 329 h. 9300 lak. 1/2 ó- bronne Würtembergi ker.

rányira innét a' tekervé- Löwensfein WertheimGróf-

nyes , és egyenes Lutter hoz tartozandó , 380 lak. 1

©szvefolyásoknál vagyon 1 üveg hutaval , és egy há-

réz olvasztó huta, érczhú- morral,

zója, 1/4 órányira onnét O- Lautern , I. Kaiserslautern,

dernél vagyon a' leghíre- Lautlingen, Staufenbergi GróP

sebb Königshütte nevezetü faluja. Rothenbürg Wür-

vashánya 1 dróthúzóval , tembergi ker. Schwarcz-

aczél hámorral egy öntö- waldba. 550 lak. mellyek jó

vei. Ezen hutából eszt.ként sajtot készítenek.

11644 mázsa rúdvas , 4172 Lautrec , ys Tarn francz. oszt.

mázsa durva vas nyerette- 379 h. és 3240 lak. szoló mi-

tik. A' bányászság ezen tá- veléssel.

jékon rézre , vasra , és ko- Laatschburg , Lucsiwna, Tót

bált érrzre nézve eleveñen falu Szepes Várm.ben Kár-

üzettetik.' P^t hegye alatt felsö Suva-

Lauterbrunn , pléb. falu Bern nya rhellett Liptó határá-

kant. Helvétziában,azon hí- nal , Váradj Szakmary Ur

resLauterbrunni völgyben, kastéllyával ; he^yek kozt ,

melly 2450 lábnyira a' ten- mellyek gránit és mészkó-

ger színe felett van , és hol bol álian.ak , fekszib. Az itt

ékes viz omlások vannak , égétett mész nagyon jó. La-

melíyek között Staubbach, kosi 70 kath.^ 359. evang.

(¿•orpatak) à' íegnevezete- szekerezésbohés juhtenyész-

sebb.ennek attól vagyon ne- tésból élnek, nagyon jó saj-

ve,mivelazovize8oolábnyi tot készítenek. A' falu kö-

magasságu Fletsch hegyr&l zepén folyik a' Lautschburv

zulianásában legapróbb gi víz , melly áradásakor

porra változtathatik , és sok kártszokott oko¿ni. Va-

mint valamelly levegöszesz gyon egy kath. tempi, har-

fejéres szüntelen váítózó minczadja , és póstája.

formázat a' levegöben le- Lauwer , határfolyó Frieslahd,

beg. , , és a' volt nyugoti Ems Fr.

Lauterbürg, (48° ¿f 2 i"E. Sz. osztályok közt, melly a*

250 51' 30'' К. H.) vs haj- hasonló nevezetü északi

dani alsó Elsaszban , mos- tenger oblébe szakad.

tani alsó Rajna ószt. Fran. Lauwerг , 1. Lauis.

orsz. Lauter folyónak Raj- Läuterte , kis vs egy ñegyen",

nába váló béfolyásánál, 320 a' hajdani alsó Quercy tart.

h. és 1490 lak. vagyon gyolcs ban , Guinnében , a' mosta-

fejérítoje , harisnya fabr. hi Lot Francz. oszt. 406 h.

réz, és vásontaje, és harau' és 3610 lak. gyümölcs , I)or,
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es búza termesztése van. Lavant , fó Stiriábao , és Ka-

hautun , bis vs hajdani Age- rinthiában ; ered felsft Stiri-

nois tart.ban, Guiennében, ába ñera meesze ühdachtól

mostani Lot, és Garonne Reichenfeld mellett Karint-

)Francz. oszt. 1090 lak. kik 1 hiának veszi folyását, La-

kozt sok takács vagyon , ke- vanthalon keresztül folyik,

reskedik a' borból égetett és Lavamünd mellett Drá-

pálinkával. vával egyesülö.

La Vache, 1. Vache. "Lavantñal , völgy Kafinthia

Lavagna , kis vs hajdani Ge- Herczs.ben , LaVant viztôl

nuai birtokban , mostani álthasítva , 6 egész 7 mfd-

Sardiniai Kir'ban Lavagna, nyire hosszû , nagyon ter-

V. Entella fó torkolatjánál. mékeny, byzára, gyümölcs-

Laval, (58o 4' E. Sz. i6» 53' re, és borra nézve 5 gyönyÖ-

K. H.) régi, derék vs ha]- ïû fekvése vagyon.

dani Maine tart.ban, most Lavanztí, 1. Aegati szigeteket.

Mayenne Francz. oszt.' fö bavardent , kis mvs , termé-

vsa , Mayenne mind a' két keny tájjékon , hajdani al-

partján , szép, és termékeny s6 Armagnac tart.ban, mos-

völgyben , 63 Francz. mfd- tani Gers oszt. 1240I. mes*

nyire Páristól ; nagy de rbs- és gipszgödröl-.fcel.

szui építve , keskeny út- hayaur , Vanrum (43o 40' 52"

szákkal, homályos házak- É. Sz. 19O 99' 3" K. H.) haj-

jkal , kis piaczokkal , 3,585 dan jelee de most csekély

h. és 151700 1. nevezetesbb vs egykori felsft Langue-

épületekhez tártoznak , a' docban, most Tarn Francz.

vászon bolt; a' 2vár,tobb oszt. ker. fñholye , Agou

tempi, és a' hajdani klas- mellett, 8.50 h. és 6240 1.

tromok az ispitály 'ea't. egy szép búzát fcermö táj-

Itt , és körül fekvô tájjé- jékon; vagyon, selyem, és

kon, sok gyapjú , és paniut- damasz fabr.

vászon , sok bof más egye- Lot**, v. Bietre , kÍ9 fó haj-

bekkel készítetik , és ezek- dani Artois Francz. tart.

kel szembetünfi kereskedés ban , mostani Calais ten-*

Üzettetik. Az osztály' Elö- gerzug. oszt. melly Louan

járójin kívül vagyon ítt ne kis fóval egy>sül , és

jnég egy kereskedö tôrvény Gorgue de Lis mellett Leye-»

szék. be folyik.

Xa Valetta, Citta nuovaCsç0 havedan , völgy a' Pyrenaei

55' É. Sz. 3«0 8' 10" K. H.) hegyek közt, hajdani Gas-

Maltha szigetnek erös fo cognében , Francz. orsz. a*

vsa, 23680 1. és2 kikötöhel- mostani felsö Pyrenaei oszt.

lyel. Közel hozzá vagyon melly 9 mfdnyi hosszu,és>

azon eros S. Elmo vár. mint egy б mfd széles.

%avamiínd, mvs Karinthiában havel/o , Laviello , kis vs Ba*

Dráva mellett, melly itten silicate, tart.ban , Nápoly

Lavanttal egyesül; vagyon orsz. . .

egy kath. pléb.ja. havenham , Langham , mvs

"Lavansan, fó , Helvétziában Suffolk Angliai Grófs¿ban

melly eredetét Bern kant. Breton fónak egy ágánál.

ban Chevilles, és Ancein- Temploma , és tprnya Go

de hegyek közt fekvö for- thus munkáróí hires. Van-

*áeból vessi. nak itt gyapjú materia, és

legjobb
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legjobb fonó fabr. gyapjú- emlékoszlopát 's a' t.

val kereskedést üz. Laybach , Karniól , СаЫапе-

"Lavenza , kis, deszép, és gyö- za , hajókázhatófó, Karni-

nybrü vs , hajdani Carra- oliában, ñera messzé febô

ra, és Massa Herczs.ben , Laybachtól ered , és Oster-

utóbbi Lucca Herczs.ben, burgnál a' Szávába omlik.

Olasz orsz. a' Liguríaiten- Laibach , Laubach , Lublana,

gernél fekszik, hol ebbe a' Labacum, (46o a' É. Sz-323

Lavenza nevü kis fó szakad, ü6' 15" К. H.} Karniólia

1757 esztendötöl fogva egy Herczs' fö vsa , felsô Kar-

erös kikötö helye vagyon. nióliában , hasonló nevü »

"La Victoria, falu, Venezuela hajókázható , és halakkal

tart.ban Terrafirmában , bövelkedö fónál , 953 több-

deli Amerikában 7800 I. nyire szép h. és 14000 1. kik

Jjavinium, régi vsLatiumban, selyem és bör készítésbñl ,

Aeneaetól építtetett hítve- élnek. 1 1 kath. tempi', 's

se nevére , Venus templo- Piispôkséggel. Vagyon itt

mával. egy posztó, selyem materia

"Lavis, 1. Lauis. * és fajence fabr. 3 könyv á-

Lavit de Lomagne » vs Gers rosokkal 2 könyvnyomta-

Francz. oszt. 610 1. tóval , és egy német pol-

Lavoro , Terra di Lavoro. gári újsággal. Erös vára

Lavrana , kis vs LiburniáBari 1813-ban .5 Oct. kapitulá-

Karniolia Herczs.ben. , tzió által került ismét az

bavansari , Löfsaloe (60o E. Austriai ház birtokában ,

Sz. 45o 20' K. H.) erdosszi- mellytól 4 esztendö elött a'

get a' Finnusi tengeröböl- Francziák által elragatta-

ben, Finnland Orosz Helyt. tott volt.

7 Orosz mfd hosszú , és 4 Layrac , vs Lot , és Garonne

széles , 400 Finnusi parasz- Francz. oszt. Gers fónak a'

tól népesíttetik, kik keves Garonnéba való béfolyásá-

fóldmívelést üznek , és a' nál , 2340 1 borral , és bú-

hajósoknakkormányosgya- zával kereskedik.

ftánt szolgálnak. "Lazarus Archipel, 1. Latrok'szi-

Laxenburg, Lachsenburg mvs gete.

90 h. Austriában, Ens alatt La«, p. Colchis partyain la-

4 órányira Bétstol, Schwe- kott nemzetség , Malassus

chet mellett. Jeles itt a* Király alatt. Kózép idokor-

közel 500 esztendös Csász. ban egész Colchis Latica

mulato kastély, melly új- nevet viselt.

iabb idökben nagy liblcség- Lazienka , Királyi mulato vár,

gelmegújíttatott, éssokte- Varsau mellett , új Len-

kéntetre méltót foglal : u- gyel Kirs.

»jv.fcq JUV ni j Г U -

igesét, Diana templomát , lajdon kölönös nyelveken

Egyeseg templomát , me- is beszélnek.

csetet, egy rakásfát, melly- Lez»7e, mvs Austriai Lomb.

ben szép szoba vagyon el- Velenczei Kirs. _8ooo 1. és

rejtve, a'Habsburgi,'s Fran- várral , a' Garda'tónál fek-

czenburgi palotákat, a' sze- szik holott alkalmas révje

*zélynek(Laune)házát,Jósef vagyon.

HÜB. bEx. III. dar. IS
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Leadhill, faludéli Scótziában,

Lanark Grófs.ban 2000 1.

láb. a' tengerszíne felett ,

Scótzia legnagyobb hegyén

fekszik, mellyuek ólom a'

20' K. H.) hajdan ker. vs

Szlobodi Ukránia Helyt.

1207 h. 13 tempi, és 8970 I.

kik többnyire íoldmívelés-

böl élnek.

legnagyobb gazdagsága. Az Lebanon , vs Connecticut tart.

egész fulut nagyobb részint

bányászok lakják.

heal, kis vs erös varral, Lief-

land Orosz Helyt. a' Bal-

ti tengernél.

Leander tornya t 1. Constanti-

nâpoly.

Leao , Leaotong , tart. Тнп-

gúziábanMukden nagy vsal.

A' Császári familiának Ö-

roksége 668850 1.

Leao , nagy vs Chansi tart.

ban China bir.ban.

Learmouth , kis vs Northum

berland Angliai Grófs.ban.

Learne , mvs Irlandiai Antrim

Grófs ban , kikötövel.

Leatherhead , kis vs Ang. Sur

ry Grófs.ban , Mole tó mel-

lett melly itt ismét elö jö,

minekutánna Miklehamnáí

a' földben elveszett volt.

Leba , C.54° 4<$' E. Sz. 330 15'

K. H.) vs tulsó Pomeráni-

ábanLauenburg-Bütovi ker.

105 h. és 700 1. 3 mfd hos-

szu , és 1 széles Leba tónál,

és az eztet a' keleti tenger-

rel oszvekapcsoló , hason-

ló nevü fónál. Lakosí ha-

lászatot, és fakereakedést Rebbeke , vs eggy. Belgyiom

üznek. orsz. Flandria tart. 26.50 1.

Lebach , vs Burkusi A. Rajna külombféle fabr. és jó ló-

N. Herczs. ¿10 1. vas, és kö- tenyésztése vagyon.

szén bányával. Lebdessebas , nagyon vad, és

Lebadia , 1. Livadia. zsiványos nép, Sahara pusz-

Lebaedan , Lebedjaen (.53° 4o' tán, ész. Afrikában.

30" E. Sz.) ker. vs Tambow bebe, k. fó Pomeránia Her.

Orosz Hefyt. Mokseha vizé- ben Prussziában , Lauen-

ban ész. Amerihában , egy

Indiai iskolától hires. Talp-

kovit ezen iskolának tette

"Wheloc к Prédikátor, ki egy

pár Indiai gyermeket ma-

gához vévén, 'stovább min-

dég többet és tbbbet , a'

gyarmatok gyermekeit is

szívesenfogadváa,oketmint

Missionáriusokat a' vad

nemzetekhez küldötte. O

adott nekiek tanítást , ru-

hát , élelmet , és kevés ido

múlva 12 Prédikátort for-

mált belölök. Mivel pedig

sokan a' 6 Nemzetek közül

fiaikot az Angol nyelvben ,

írásban , hitben, gazdaság-

ban , és más dolgokban ta-

nítatni kívánták ; azért

Whitaker, és Occam 2 ta-

nítványit Angol orsz.ban

küldötte , hogy kolcséget

szednének , egy Indiai is-

kola , és Seminarium felál-

lítására ; kik is valóban

1766-an Londonban derék

summát gyüjtbttek öszve ,

mellybol azután ezen Indi-

ai iskola állítatott vala fel.

burg mellett ered , Leba

vsánál tót formál, és szo-

ros csatornán a' keleti ten-

jíerbe szabad.

nek az Okában való béfo-

lyásánál 594 faházzal , 15

bóltal, 7 tempi, és 3540 1.

kik közt Czigányok is talál-

tatiiak. Vásárjain portéka, Lebeda , 1. Lebida.

és lókereskedés nagyon ü- Lebedjaen, 1. Lebaédan.

zettetik, Lebenberg , hegy , Cseh orsz.

Lebaedin , (50o 30' Ё. Sz. 52o Ellbogni ker. mellyben az
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úgy nevezett kekkö töret-

tetik , ez az olvasztott vas-

nak folyására vas porral

öszve vegyítlve használta-

tik.

"Liberty, Leiden, Magyar né-

metf'alu Mosony Várm.ben

Rápcza vize mellett Ote-

vényhez i ora. egy golthu-

si módra épült kath. 's egy

evang tempi. Zichi Grófhoz

tartozandó , egy fátzány

kerttel eggyütt, 1305 kath.

és 572 evang lak. tula j don

pléb. és eklesiával.

ЪеЬопго , 1. jEgadi szigetek.

Leberberg , 1. Jura.

Lebering , jeles falu , alsó Sti-

riában , Graetzi ker. Mura

fó mellett, egy Postastátzi-

oval. Tartatnak itt vásá-

rok is.

Lebetthul , Loberthal. Termé-

keny tájjék, hajdani felsö

Elsaszban , mostani felsö

Rajna Francz. oszt. Leber

vize mellett, melly Schlett-

stadton alul az Illbefolyik

találtatnak itt réz , és ezüst

bányák.

Lebida , Lebedarégi omladék-

ban fekvö vs Tripolisi stá-

tusban, Barbáriába, melly-

nek még most is némely

maradványi látszatnak.

Lebohna , hely Judaea Acra-

batene ker.ben ész.ra Be

thel es Sichern köztt.

Lehna , Libra , Lobna , Jos<

1,5. 42 falu volt Eleutropoli-

si vidékben , Eusebius ta-

nusága szerént.

Le Blanc, kis vs Indre Fran,

oszt.

Lebrya , régen Nebrissa, mvs

egy völgyben Sevilla tart.

ban, Andalusiában Spanyol

orsz.ban , egy kastéllyal ,

pléb.val és 3 klastrommal.

Lebsina, 1. Lethina.

Le Buis , Drome Francz. oszt.

Lebrixa , vs Andalúziában ,

Spanyol orsz. ñera messze

Quadalquivir fótóL

Lebus , vs Brandenburg! kö-

zép márkban , hasonló ne-1

vü ker. (28. 3/8 □ mfd , és

53770 l.) Odera fó mellett,

1 16 h. és 1140 1

Lecce , 1. Terra di Otranto. ,

Lecce, Aletium , (40o 38' E.

Sx- 3.5° 55' К. H.) Terra di

Otrantó Nápoly tart.nak

fö vsa, a' félszigetnek kele-

ti részén , nagy lalukkal

megrakott laposságon , 4

mfdre a' tengertöl, Nápoly-1

tól 44 mfd keletfelé, nagy

tekéntetes de ñera igenszé-

pen épült vs 16000 L Püs-

pokséggel , és 4 tempi, szé-

ke a* szép tudományok Aka-

demiájának , pamut porté-1

kákat, és közönseges csip-

kéket készít.

Lecco, kis vs , most hasonló

nevü ker.nek föhelye Lomb.

Velen. Kirs. Comoi tónak

dél keleti részén, holott eb-

böl az Adda vize ered Co-

mótul 5 mfdnyire, hasznos

kereskédést üz , és hajdan

a' Tour, és Taxis Gróf ház-»

hoz tartozott.

Lech, Lycus , fó Bajor orsz*

Bregenzi erdôben ered ,

Schongaunál hajókázható ,

és Lechsgmünd falu álíal

ellenébe a* Dunába folyik.

Lecha , termékeny sziget Her

man tart.ban , nyug. Per-

siában.

Lechen, Thurn Gróf birtoka,

ésvára, alsó Stiriában Cil-

lii ker. vas hámorral.

"Lechenich , Legionucum , vs

Burkus A. Rajnai N. Her-

czsé# Erft , és Nael vizeк

öszve folyásánál, 250 h. é*

1080 1.

Ltchfrld, 10 órányi hosszú ,

egyenes , 's többnyire mí-

velt tájjék , Wertach , és

Lech fók köztt Landberg-*

töl , egész Augsburgig ter*

jed Bajor orsz.

là*
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ЪвсМо , va Morea Török tart. Lublin oszt. 250 h. és г hí-

ban. ' -s res vásárt tart.

Lechlade , mvs Glocester, An- Ledbury, népes mvs Hereford

gol Grófs.ban , a' mar itt Angol Grófs.ban , Leden fó-

hajókázható Lech fónak a' nál, egy termékeny tájjé-

Themsében való béfolyá- kon, foldmíveléssel, és posz-

sánál; kereskedik eleség- tó fabr.

gel , és posztó fabr. Ledecz , Cseh vs Czaslavi ker.

Lechthal, vólgy InnBajorker. Sazava fó mellett 472 h. ч

3 mfd hosszú, Lech fótól 5270 1. ée várral.

kôzépben nedvíttetik. Ledeinoje , Pole (60o 30' E. Sz.

Z,'Eclée* , va Leman Helvé- 51o К. H.) ker. Olonez O-

tziai kant. rosz Helyt. Svir fó mellett,

. Leck, Rajna fónak nagy ága 147 h. 456 1. és egy hajó é-

mellyWyknél, azeggy. Bel- pitó hellyel.

gyiom ész. Brabancz tart. Leden, fó , Anglia orsz. melly

ban, a' Rajnától eltávozik, Herefort Grófs.ban ered , és

és Roiterdémon felül a' a' Savernében folyik.

Maás vizébe szakad. Ledenitze , (49Э 6' 32" É Sz.

Leçon, vs Puy de Dome Fran. 3,50 51' 3" К. H.) vs, és egy

oszt. 559 h. és 3310 1. magos hegyenHorvath orsz.

Lecio , vs Ferrara tart.ban ban Károlyvári kat. vidék-

Egyházi bir.ban , 10 láb- ben , Oguíini ker. 118 h.

nyira ugró melegkótakkal. és eggy. görög pléb.

Lèck , Leccus, nagy ága Raj- Ledény , Lasan Lazany , Lad-

na vizének, melly Vicknél zani. Tót falu Hont Várm.

Utrecht tart.ban elválván , Apát Maróttól 2 óra. F.U.

Rotterdam fölött Maasz fó- Géczi fam. Szöllämivelese,

ba szakad. és egy evang. tempi. va-

Le Crest , к. V5 Drome Fran. gyon.

oszt. , Lcderifues ', le Dergues vs Avei-

Le Croisie , (47o 17' 43' E. Sz. ron Francz. oszt.

15o 9' 5o" К. H.) vs Loire Ledesma , mvs Salamanca Spa-

torkolatjánál , also Loire nyol tart.ban, Torrnes mel-

Francz. oszt. 320 h. 2310 1. lett , 1800 1. olaj, és bor ter-

egy kikötftvel , és hajóká- mesztéssel, és meleg fer-

zásban , iskolával. Készíte- dövel.

ti к itt só, és némely ké- Lednitz, Urad. Trencsén Várm.

reskedée üzettetik. ben Trencsénhez 7 óra Led-

Lecropt , Eklésia, Perth Gróf- nitz várból , 2 mvsból és24

s.ban , kôzép Scótziában , faluból él. Földes Uraság

méh tartásból,méze igen jó. Gróf Aspermonth. A* vár

Lectoure , v. Leictoure Cactu- heffyen fekszik, mellyet Ko-

ra, С4З0 5,5' 54" É. Sz. 180 bulinetzrtek hívnak , régi

VJ4 li" K. H.) erös vs alsó fényét omladéki mutatiák.

Armagnac Francz. tart.ban Lednitz mvsa 750 kat. és

most Gers oszt. fekszik me- 14 zsidó lakosoltkal bír. Va-

redekhefryen, mellynektö- gyon serháza , egy Ma}or-

vinél, Gers vize folyik. 54,50 ja, és 2 malma. TaláltaHk

í. timar, és gyapjú fabr. itt mészkÔ , és koezén , Er-

búza , es bor kereskedéssel. dö]i bik , tölgy , és fenyö

Leczno, (Lentschno) Lencz- fából állanak. Lakosi tobb-

na i vs ig Lengyel Kirs. nyire kézmívesek, de egy



szersmind foldmívelést is Leeuvarden , Leuvarden , Lie-

üznek. Ezen kívtil még két verden. Erös Fö vs Friesiá-

hason nevü helység vagyon ban Ее vize mellett , több,

Trencsénben , mellyek ко- csatornáktól hasíttatik ,

zül Rovne-Ledniczet az ura- mellyet Bockum , Franeker,

ság kastéllya díszesíti. és Harlingen vsokon vezet-

Le Oonjoa , vs Allier Francz, nek keresztül ; jól épült ,

oszt. vagyon egynehány jeles kö-

Le Dornt , kis vs felsö Vienne zonséges épületje, 12 temp.

Francz. oszt. mellyek közt a' nagy tem-

Ledreborg , 1. Lethraburg. plom «z Oraniai Hércz. sir

Leeds, (53o 48' E. Sz. 16o 5' jelérôl nevezetes. 1 synagó-

4.5" K. II.) vs Angol York gája, fegyvertárja , kozel

Grófs.ban , a' nyugoti Ri- 1900 h. ^s i.5,í3o 1. vászon

ding vidékben Aire fó m el- szovése , papírosmalma ;

lett, 6691 h. és 53160 1. posz- mesterségeket , és virágzó

tóvásárjai egész Angliában kereskedést üzl

legnagyobbak's leghíreseb- Leewardi szigetek , I. Caraibi

bek. Az egész ker.bñl a' szigetek.

posztó ide hordattatik , és Lefendina , vs Candía sziget-

innét tovább küldettetik. jén , Canea birtokban.

Találtatnak itt még fejér Oeffingen , megerösitetett fala

agyag edény, szönyeg,vd- és szoros általjárás , Flan-

szon, és vitorla posztó fabr. driá'ban , eggy. Belgyiom

pamut malmok és sok fa- Rirs. Nieuport , és Brügge

zekasok. A' kereskedés a' közt..

Lee di csatorna által t na- Leffy , Luffee fó, Irlandiában,

gyon megkönnyebbitetett. melly Dublin mellett az Ir-

Leek , vs Stafford Angliai Gróf. Iandi lengerbe folyik , é»

•ban, vagyon teveszor , és innét 1.5 mfdnyire vagyon

selyem fabr. Tájjéka köte- az eredete ; folyásában nagy

leket , posztót , és sinórt kerengéseket tesz.

készít. , "Léger , Légé. vs alsó Loire

Leer, C530 13' 43" É. Sz. 25e Francz. oszt. 293 h. és 2890

5' \ЦЧ К. H.) mv« keleti lak.

Friesziában Leda fó mel- Leghort\, 1. Livorno.

lett, melly innét nem mes- Legio , hely. sík térséggelJu-

sze az Orti v. Leerorti yár- daeában , Jordanon innen »

nál az Emsbeszakad, 1 luth. Aphraimtól, és Camonától

és egy ref. tempi, egy Deák 6 mfd.

iskolával, 786 h. és 4810 1. Legnago, (45° li¿ 18" E. Sz.)

kik többnyire Mennoniták, erös vs Lomb. Vélenczei

és kath. Lakosi földmive- Kirs. Etsch fó mellett 6350

lesbßl , marhatenyésztés- 1. kereskedik riskásával.

böl , defoképen kereskedés- Legnano, Lignanum, vs Lomb.

bol és fabr.ból élnek ezek: Vélenczei Kirs. Olona vize

vászon, gyapjú , bör, ka-, mellett.

lap harisnya fabr. Legni , vs Sardinia orsz.ban

Leerdam, vs Eggy. Belgyiom 2600 1. ' .

déli Hollandia tart. Linge Legrad , Magyar P"v. mvs

mellett, 2020 1. Szala Várm. Kanisától3Óra

Leev ort , 1. Leer, a' Dráva mellett, nemmei-

Leetako , 1.-Litaku, $?e egy kis szigettöl, melly



л" Murától és a' Drávátóí

formáltatik, tul. tanáccsal

1700 kat. és 250 evang. lak.

pléb. kath. tempi, és Pósta-

ház/.al. F. U. G. Festetks

György a' Csáktornyai U-

rad.hoz tartozik,

Leguevin , vs .felsö Garonne

Francz. ószt, 66yo 1.

"Lehe, 1. Bremerlehe.

Lehesten , Lehsten, vs -Cobur-

gi Herczs. Altenburgi Her-

czegs.töl nem messze , 780

1. találtatik itt egy hires

foszló kóbánya, köve mes-

szire hordattatik.

Lehnin , mvs Brandenburg kö-

zép markban . 132 h. és 930

1 Az itt lévô hajdani Cisz-

tertziták templomában sok

Brandenburgi Grófok fek-

szenek.

hehre, pléb. falu Braunschvei-

gi Herczs. Schunter , és Leh-

. rervald mellett 72 h. és

48o 1.

Lehsten, 1. Lehesten.

Leihen, vár , Urod. és mvs

Austriában, Ens alatt Man-

hartbergi felsö negyedben.

Leibitz, tótul Lyebicza. Egy

a' 16 Szepességi vsok kozzüí,

Szepes Várm. Késmarktól

1/4, Lôcsétol з/4 ora, Ti-

szán innen 1 evang. és 2

kath. tempi, nagy, és né-

pes 869 kath. és 1410 evang.

1. kik mind Németek. Mes

sze kiterjedt birtoka va.

gyon , mellyen a falu, és 1

majorságfekszik tudniillik:

Schvefelbad , Rusznyák la-

kosokkal , és egy egésséges

Iténkoves forrással , melly

fordésre üstökben melegí-

tetik ; és Mayerhöfen (Ma-

jerka) nagy szántófbldjei ,

és erdeji vannak , de mel-

lyek nagy részént messze

fekszenek' a' vstól. Borsó

szinte úgy jó terem itten

mint LóV.sén és Iglóban. E-

zen vsban sok posztócsiná-

lóvagyon, kik durva gyap-

júból lótakarót, és minden

féle feher, szürke, és feke-

te parasztruhára való posz-

tót kés/.ítenek. Az itt ké-

szítetett tobáknak kbzép-

szerü eladása vagyon. Lei-

bitzi patak egy részint a'

vsnak keresztül folyik,ne-

hány malmot hajt, és pisz-

trángokkal bovell.edik. Va

gyon kat. és evang. gyer-

mek iskolája , és evang. Az

ide való pléb. egy a' legjobb

Szepési plébániák közül ,

jövedelme 7000 ' forintot lé-

lül halad. Ezen vs* bírájá-

nak , a' többi 16 Szepességi

városok birájinak gyüleke-

zetében , elolülé^e vagyon,

Leibnitz , nevezetes, éshelye-

sen épült mvs also Stiriá-

ban ,, Marburgi ker. 170 h.

Sülm vize mellett , í;nnek

Lasnicczal való ószvefolyá-

sán alól. Itt v. legalább kö-

zel ide hihetôképpen álott

a' Muróla Bornai gyarmat

ve , mivel ezen tájjékon kü-

lombféle Romai pénzek,

emlékkovek , aisó funda-

ment.umok 's m. ef. találtat-

nak; a' sok kisebb ésrend-

ben helyheztetett dombok-

ban , még több illy emlé-

ke/.et jeleknek kell elrejtve

lenni. Leibnitzhöz közel

még egy más Ziup nevü vs

volt Sülm fó mellett egy a''

Murából Lasznitzba veze-

tett csatornával , de már

mind a' kettönek eltüntek

nyomai. Ezen mvstól veszi

nevezetét azon hires

Leibnifzi mezo , 1 1/2 mfd hos-

szu , és зу4 mfd széles tér-

ség Mura, és Sulmfó közt,

nagyon termékeny. Ezen

mezököh újjabb idökben a'

belsö Austriai , és Horváth

országi katoknák gyakor-

lásai gyakran tartattak.

Leicester, Patae^Coritanorum,
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Grófs. Angol orsz. ész. Not- ford Grófs.ban , Ouse Folyá

tingham és Derby, nyug. eggyik ágánál , lóvásárok-

Derby ésWawrik, dél. Nort- kal.

hampton , kel. Rutland és ~Leimbach, vs Wipper mellett ,

т.- 1_ n-if- j-— si. и ,. . .-. «gy tempi. 1.30 h. és 720 lak.

kik foldraivelésbol , és épí-

tésbôl élnek , 2 vásárja va-árja

gyon. Ennél 3 királyi réz

olfasztó , és 1 ezüst huta

vagyon , fekszik Halle Her-

czegségben.

Lincoln Grófs. teszik hatá

rat. 33 □ mtfdön 13 vst ,

200 Ekktesiát, 26734 ház. és

130080. lak. számlál. Foldje

a-lkálmatosabb rélekre , és

legelókre , mintsem szán-

tásra. E/.en Grófság legma- „..^.^j,..^.

gossabb tájékon fekszik e- Leimen , mvs Baden Nagy Her

gész Angol' orsz. koszénnel,' czegs.ben , Neckar ker. 181

ló babbal , lpvakkal , szar- h. és 1140 lak. harisnya, és

vas marhával , és juhokkal, tobák fabr. és szölö mive-

meliyeknek igen hosszú a' lése vagyon.

gyapjok, bövelkedik. A' Lei- Leimenthai , 1. Basel,

cesteri sajtok nagy becsben Leimersheim , vs Rajnán túl

vannak, fókép mellyek Stil- az elosztatott Donnersbergi

tonbankészíttetnek ;fanéI- oszt. 2030 lak.

kül szükölködik. Jelesebb Lein , Leun, vs Nassau Herczs.

folyói : Soar, Avon, Ankor, ben , Lahn fó mellett, Solm-

Eye , Seme, Swift, Wreke, Braunfels Herczeghez tarto-

Fövsa zik 1000 lak. .

Leicester , Patae Coritanorum, Leine, Linius, folyó Vestfália

38' É.Sz. 16o 31' 15'' К. orsz. Heuten mellett ered

H.) Soar fó mellett , 23000

lak. mellyek közül 10000

szegény mások adományi-

ból él ; nagyon régi, , sok

szép régiségeknek marad-

ványival. Gyapju fonással,

és harisnya csinálással , e-

zen portékáival kereske-

dést üz.

Leichlingen , falu Bergi Nagy

Herczs.ben , Wipper mellett,

Heiligenstadt ker. Eimbek,

és Hildesheim kerületeken

keresztül folyik , és az Al

ler oszt. Bothmár mellett,

Aller vizébe folyik. Eim-

bektoi fogva hajókázható ;

sárga és zavaros vize sok

angolnát , csukát, pontyot,

's m. effélét foglal magá-

ban. Ezen folyótól vette

nevét az

2300 lak. posztó fabr. és réz Leihe oszt. az eltörlött Vest
id 1 1 Ï 1 i _ xr - .1 ¿-t .. ■ ■ •
hámorral.

Leictoure , 1. Lectoure.

Leiden, 1. Leyden.

Leidesdorf , mvs Nassau-Usin-

geni Herczegs.ben , Rajnai

vámmal.

Leie , 1. Lys.

Leigh, helys. Angliai Lança

Grófs.ban , ]ó sajtot készít,

és vagyon pamut fabr.

Leigh , mvs Angliai Essex

Grófs.ban , lakosi hajóká-

zásból , és halászatból él*

nek.

Leightorn , mvs Angliai Bed-

falia Kirs. melly Göttinga

Herczs bol, kivévén a' Mün-

deni birtokot , melly Fulda

oszt.hoz tartozott volt, Gru-

benhagen Herczs.bol ; Wol-

fenbüttel-Veseri kerületbol

kivévén Ottenstein birtokot

és Hehlen tôrvényszéket ;

Gandersheim , Seesen , és

Sraufenburg -Wolfenbüttéli

birtokokból ; Hildesheimi-

Hummersrück birtokból ;

Corvey'i Lüchtringen hely-

ségbôl ; és Plesse Hesszi u-

ra.ságból ; Calenberg Ha-
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melni szállásból , Spiegel-

ibergi uraságból ; Fulda oszt.

hoz tartozóOttensteini liant,

ból, es Veser oszt.béli Rin

teln és Oldendorf llanto

várral , és bözel levö regí

puszta, de ieles Helfenstein

hegyvárral , egy pléb.val ,

német fö iskolával , so, és

út vám fö tisztséggel.

nokból állott. Délr. Heili- Leipulft , birtok , köfallal kö-

trenbtadt, Eschwege és Casr rülvétetett kis vs Morva

sei ker. nyug. Cassel es Höx

ter ker. ész. alsó Elbe oszt.

Hildesheim , és Goslar ker.

kel. Osterode .Duderstadt,

és Heiligenstadt ker. hatá-

orsz. Ollmutzi ker Dietrich

stein Hercz.hez tartozandó

186 h. ée Piarista Collegi-

ummal. Ide közel fekszik

a' Helfensteini hegyvár.

rozták, és «31170 lak. fog- Leipzig, Lipcse, Lipèia, (51O

lait magaban. Fö vsa volt <io' 15" E. Sz. 300 1' 52" K.

GÖttinga.

Leiningen , herczegi és grófi

urodal. Baden Nagy Herczs,

ben. A' Leiningeni Herczs.

foglal magaban 26 □ mföl-

det , és 89100 lak. Fö vsa

Miltenberg. .3 ágra vagyon

felosztv«. A' Billigheimi

ágra 2070 lak. Neidenaui

agra 1780 lak. és a' Vester-

burgi ágra.

heininqen , falu Burkusi alsó

Rajnai N- Herczs. 120 lak.

és egy ásványos kúttal.

Leimter , Lagenia, az Ireland

szigetnek déli része, mocea

ros , és posványos , de még

.is termekeny, 374 □ mfd.

és 1,493000 lak. 12. Grefs.ra

részeltetik , ú. m. Louth ,

East - Meath, West-Meath;

Longford,Dublin,Wikklow,

Carlow , Kildare, Kingis ,

Queens , Kilkenny, és Wex

ford Grófs.

Leipa , vs Cseh orsz. Leutme-

ritzi ker. Polzen tó mellett,

576 h. lakosi posztót , cse-

rép edényt , és üveget ké-

Szííenek.

beipheim , (48o 26' 40" É. Sz.

27o 53' 30" K. H.) vs Bajor

orsz. felsñ Duna ker, a' Du

na mellett, 1 140 lak. kom-

ló termesztéssel.

Leipnik , Lipnik , vs Morva

orsz. Preraui ker. Betschva

folyó mellett ,' 405 h. 3400

H.) egy a' legnevezetesebb

kereskedö vsok közül Né

met országban , és a' Szász

prszági hasonló nevü ker.

nek föhelye, melly szép ró-

na vidékben , Parde és El

ster vizeknek Pleiszébe va-

ló szakadásánál fekszik.

16-dik század' kezdeteig a'

Sorbí Wendeknél (a* Tot

nemzetnek egy ágaj kik a'

Saale és Elbe küzt fekvö

tartományt mivelni keidet-

ték , Lipszk nevet viselt ,

melly hársberket, hárslige-

tet ielent. Ennek nyomait

most is lelhetni a' belsö, és

külsö vsok között terjedö

gyönyörü hárs - allékban.

15-ik Században , mineku-

tánna már 1387-toI rakodó

helyül szolgált több ked-

vezö kornyülmények által

a' kereskedö vsok kôzzé

helyheztetett , és Augsburg

és Nürnberggel való közve-

tetlen öszveköttetese által

a' Velenczei határtalan ke-

reskedésében részes leve ,

annyira , hogy most a' há-

rom , eszt.ként tartatni szo-

kott ország- vásárokon ela-

*ott 's vett portékák' ára

kereken 18 millió tallérra

tétethetik. Ezek közt jele-

sebbek a.' Husvéti és Sz. Mi-

hályi vásár. Leipzig keres-

kedésének eggyik fö ága a'

lak. kik közül 975 zsidó, 1 köny vkereskedésj mellynek
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mintegy közep pontjáúl genek minden vásárkor ösz~

szolgál. A' kézimivei ugyan vetódúlnak. Más oka pedig

nincsenek még a' megkíván- az , hogy a' fekvése , melly

tatott erányban az ide va- mindazáltal több évek ólta

ló kereskedésr ek kiterjedé- ' az Angql szerzemények ál-

sével , de mutathat még is tal megjavítatott, egy be-

síámos, és jól elintézett fa- ve9sé egésségtelen. De az

brikákat, mellyekben ta- is tagadhatatlan , hogy la-

fota , selyem és félselyem kosinak állapotja kétség ki-

matéria , kalap, harisnya, vül jobb sok népes városo-

szñnytg, bör , tobák , via- kénál , melly minden álla-

szos vászon , kártya , Бег- potra kiterjed; 's ezt nem

linikék, 's t. ef. készül; ta- csak a' lakosinak dicséretes

láltatnak itlen több arany szorgalmok, hartem, és ki-

és ezüst fonó , és karton váltképen a' kereskédés e-

festö mühelyek, 20 könyv- lömozcütja. Még a' Leipzigi

nyomtató,és 3 betüöntö mü- szegények' számára is óhaj-

hely , 46 konyvárosbolt,, és tott egy Iró Intézeteket >

az ujortnan felállított mu- mellyek сзак az által kü-

zsikai szer fabrika. ■— A' lömböznek a' kôzônséges

hadakozó Fridrik által még és szokásban vett táplálá-

1409-ben fundált Akademia, soktól , hogy ez által ha-

most az elsö Universitások lálra hizlaltatnak, amazok-

kozzé tartozik egész Német ban pedig közvetve a' sze-

orsz.ban. Nem csekély di- génység' elûzésére 's a' sze-

szére szolgál ezen vsnak a' gényeknek munka által va- .

ket deák oskola , a' polgár, ló megnemesítésekre czé-

szabad, rajzoló , képíró, és loztatik. — 1389 házokat

bépfaragó Akademia , a' sü- számlál , mellyek között a'

ket-némák intézete , a' Phi- következendök érdemlik

lologusok' királyi Semina- meg az elohozást -. Pleiszen-

riuma , a' Herczeg Jablo- burg, melly a' Róm. Sz. Pé-

nowszkynak hires Historiai ternek kerek templom for-

társasága, a' Német Irók májára, és a' Párisi Inva-

társasága , az égész torony, lidusok' háza'módjára épí-

a' füvészkert , a' 4 kôzonsé- tetett , a' tanács és színját-

ges kbnyvtár , a' képek, és szóházak , az újabb ízlés

természeti ritkaságok gyü]- szerént felkészítétett Szent

teménye 's a' t. — Lakosi- Miklós temploma, a' hires

юак száma 1795 évben 31 152- Gellertnek 1773- ban állított

re becsiiltetett , melly a' emlékoszlopával díszes Sz.

jelenvaló idökig 362,50-re János temploma , a' Váltó-

szaporodott. Ez itten jegy- ház , a' mostani Universitás

zésre méltó , hogy Leipzig- épülete , melly igen gyö-

ben nem csak a' Szász or- nyörü helyet foglal , a' }ól

szági, hanem egyéb nagy elintézett Lazareth,vagy Sz.

vsokhoz képeet is legna- Jákob ispifályja, mellyhez

gyobb a' halandóság. Azt á' klinikai intézet is кар-

teszik fei némellyek fö oká- esoltatott, a' Concert és Bál-

nak, hogy oily szük hely- Szála, mind a' kettö Oeser'

re , (mert valóban nem mësterkezétôl kifestve , '*

riagyj, hoi ugy is számos a' t. Estve kellemes sétálá

a' népség, számtalan ide-? helyül szolgálnak az úgy
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lievezett Reverberes által

tokélletesen kivilágosított

útszáji. — A' vst kürülve-

szik számos és derék kertek,

mellyektöl észak, kelet, és

del felé kellemetesen lapu-

ló dombokkal változó , több

vizektöl nedvesitett , és vi-

dám falukkal díszeskedo

síkság terjed. Ezen vílták

ki szabadságokat két ízben

a' Németek ; elöször azon

gyözedelem által, mellyet

Gustaw Adolph 1631-ben

Sept. 7-én az eddig gyözhe-

tellen Tillyn nyert ; másod-

szor a' még ¡elesebb 's örök-

ké nevezetes gyözedelem

által , mellyet a' szôvetsé-

ges Hatalmasságok 1813-ban

Oct. 16, 18 , és 19-kén Napo

leon seregein vettek , 's ez

által az eröszakost vas tró-

nusáról levetették , az ö ha-

talmát megtôrték , melly-

nél fogva o minden Euro-

pai Nemzeteknek , legszen-

tebb javaikat, ú. m. dicsö-

ség«ket, szabadságokat, jus-

saikat, nyelveket, szoká-

saikat 's hazájokat fenye-

gette.

Leipzigi Аегй/et, Szász orsz.ban,

melly 86 □ mfdön 284020

lak. számlál; foglal magá-

ban a' Leipzigi hivátalon

kivül , Düben , Eilenburg ,

Grimma, Leisznig, Colditz,

Rochiitz , Mutzschen , Pe

gau , Borna hivatalokat , a'

Wurzeni , Delitsehi és Zör

big! Püspöki hivatalokkal

eggyütt. Vagynak 32 vsai,

i mvsa, és 1056 faluja.

Jjeirhnukr , tüzokádó Island

szigeten.

Leiria , kozépszerü nagyságú

vs szép völgyben , Portu-

galliában ', Estremadura

tart.ban , Litz vize mellett,

melly itt Lena folyóval eg-

gyesül , dombon fekvökas-

téllya, Pniversitása, és Püs-

pôksége vagyon. 2 plébán.

templ.mal, nevezetes közü-

lök az ékes püspöki tempi.

1630 h. és 4000 lak. egy sze-

gények házával, ispitállyal,

ezüst materia fabr. vászon

szovéssel, és más fazekasok-

kal. Közel ide Marinha

grande tájékán találtatik

az egyetlen egy üveg fabr.

az egész tart.ban. Hajdan

némely Királyok is laktak

itt.

Leistigiferdö , Bern Heivetziai

kant. a' Thurni tónál , kén-

kö bányával.

Leisznig , vs Szász orsz. Lip-

sziai ker. 193 h. és 2480 lak.

készít posztót , parketet ,

gyapju harisnyákat, kala-

pokat, vászont , pipákat ,

posztósoknak , és gyapjúké-

szitöknek való fésüket. Az

ide való fonál levo vászon

fejérítés , és a' Mulde vizé-

ben való lazatz halászat

szembetünö, és hasznos, A*

vs elött vagyon a' Milden

steini vár.

Leiste, folyó Savoya tart. Sar

dinia Kirs, melly Bourget

toban folyik.

Leiste, 1. Würzburg.

Leith , vs déli Scótziában ,

Mid -Lothian Grófságban ,

Leith fónak , az Edinburgi

tengeröbölben béfolyásánál,

melly egy jó kikötöhelyt

formál, 1,5000 lak. üvegfabr.

szappan fôzéssel , hajó ké-

szítéssel , czukor fôzéssel ,

bör fabr. tégla égeto hel-

lyel. Kereskedést nem tsak

bent , hanem a' keleti ten-

geren Hollandiával , Portu-

galliával, Német országgal,

és nyugoti Indiával üz , fö-

képpen heringekkel i es ко—

szénnel. 1804-ben 2652 hajó

"jött ezen kikötöhelyben.

Leithaberg, határhegy Austri-

ában , Ens alatt , kelet-dél

felé fekszik,



"Leitmeritzi kerület , ker. Cseh

orsz. Szász orsz. felsö Lau

sitz, Bunzlavi, Rakonitzi ,

es Saatzi ker. közt, észak ,

és észak nyugot feie igen

hegyes , kozepén az liger, és

Bila vizek között emelkedik

fei az úgy nevezett Mittel-

gebirgi hegység, és azért

ékes tájékai is vannak. Fö

folyói: az Elbe, Bila, és

Polzen. Termései : drága

kövek , foképpen : kálczé-

don , hiacinlh , chrisolith ,

jaspis , gránát-kovek , kö-

szén , czí.i , ásványos ku-

tak , buza , komló , bor ,

gyümölcs, kender, szarvas

naarha , 'sa' t. Lakosi, kik-

iiek száma 240303 felülha-

lad , sok kézmiveket, és fa-

brikákat üznek. Ezen ke

rület 17 vst , (Schaller sze-

rént и) és 866 falut foglal

magában. Itt vagyon:

ILeitmeritt y. Leutmeritz, (50o

31' 38" É. Sz. 310 46' 55" K.

H.) vékony köfalakkal , és

gödrökkel körülvetetett vs

Elbe mellett, mellyen itt

823 ölnyi hosszú hid va

gyoii , 518 h. egy Gymná-

ziummal , éstb'bb mint 4000

lak. kik gyümölcs, bor, és

kendermivelést , marhate-

nyésztést, kézmiveket, ke-

reskedést , és lazatz halá-

szatot üznek. Vagyon Püs-

pöki széke , ékes káptalan

temploma több más kath.

templ.kal , szép tanátsháza,

Cs. Kir. ker.béli tisztseggel,

só , és vámszedo hivatala,

egy élelem házzal. Sok Bors-

' dorfi alma terem itt.

Jjéitrim , Grófság Irlandban ,

Connaught tart.ban , hatá-

ros ész. Donnegal öböllel ,

éezak-kel.rôlFermanagthal,

dél-kel.rôl Cavan , és Long-

forddal, és déínyug.ról Ros

common , és .Sligóval. 32

1/7 □ mfdön % vsa , Lj Ek-

klésiája , 5156 h. és 35000 I.

számlál. Esz. hegyes lege-

lökkel , és szarvas marha.

gulyákkal, délrôl sík , é^

terem búzát ; és halakkal

bövelkedö tavai vannak

mellyek közt a' Lough-Al-

len nevezetes , ezt keresztül

folyja Shannon vize , vidé-

kében sok koszén , és vas-

érczko fekszik , de minden

haszon vétel nélkül , és csak

újjabb idokben állít.attak

itt tel vas bányák. Fö helye

heitrim , mvs Shannon folyó

mellett , len míveléssel.

heiuchacA , mvs alsó Stiriáb.

Marburgi ker. 60 h. a' Pös-

nitz tónál fekszik, tájékán

jó veres bor terem.

íieizersdorf , mvs Austriában

Ens alatt , Mannhardsberg

alatt lévo negyedben , 105

h. és pléb.val.

heizkau , falu Brandenburgi

kôzép Markban , 163 h. é»

1070 lak. A' Mökkerni csa-

ta alkalmával 1813-ban ,5

Aprilisben az egész falu el-

égett.

héka , Lokenhaus, Livka, mvs

Vas Várm.ben, Borostyán-

köhöz nem messze. F. U.

H. Eszterházy , lak. elegye-

sek , kat. leginkább. Az U-

raságnak vár forma magas

kastéllyával. Néhai G. Esz

terházy Ferencz temetöje ,

ki itt klastromot, Szent-

egyházat, és konyvtárt is

állitott.

hekentze , Lechnitz, Lekincza,

nagy Szász falu Erdély orsz,

Bisztriczi Districtusban ,

Vermestñl nem messze, Bi-

striczhez 5 ora. evang. pléb.

val, bor, és gyümölcs ter-p

mesztéssel , és jó marha te-

nyésztéssel.

hekér , urad. és helys. Bar»

Várm.ben, Garan vize, és

kis Oroszi mellett, Zeliztöl

1 óra, Azon neyü. Apátyq?»
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sag birtoka , tul. pléb. és France, oszt. 940 laic,

tempi, lak. Magyarok, és ЪетЬеке , vs eggy. Belgyioni

kat. számok 40,3 mégyen. Kirs. Flandria tart. 2660 I.

hekno, (52o 50' 45" E. Sz. 34Э "Lemberg, Reuschlemberg, len-

59'_K. H.) nemes vs Burku- gyelül Lwow , Leopolis ,

sí P'osen N. Herczs. 32 h. és

220 lak.

heko , Löko , szép sziget egy

várral , Wener tón , nyugo-

ti Gothland Svéd tart.ban.

helesz , mvs templen Várm.

Ujhelytöl 4 1/2 óra Lator-

cza vizetöl 1 ora, régi Prae-

monetratensis Apátsággal ,

kat. pléb. tempi, országi le

vel tárral , 1050 járom szán-

tórólddel. Lak. elegy esek ,

kat. számok 1200 mégyen.

"Le low, vs új Lengyel Kirs. Ka-

lisch oszt. 133 h. és 770 lak.

lie Maire , 1. Maire.

heman , volt Francz. oszt. ne-

vét a' Gerfi tótól kölcsönöz-

te, mellynek partjain fek-

ezik , és a' mellyet már a'

Rómaiak Leman tavának

hívtak. Magában foglalta

a' hajdani Gerfi birtokot,

és 47 □ mfdön 210480 lak.

számlált. Számos hegyei-

nek teteje többnyire hoval

és jéggel fedeztetik. Fö fo-

lyója Piohne , melly az Ar

ve vizetöl öblösittetik. Az

egész osztály я ker.re u. m.

Genf, Thonen , és Bonne

ville ker. volt felosztva , 23

kantonnal , 276 kôzségekkel.

Fö vea volt Genf. — Most

a' két Párisi békekôtés sze-

rént egy részébôl a' Helve-

tiaiGenfi kanton formálta-

tott, egy része Francz. огьг.

hoz, és egy része a' Sardi-

niai Király birtokaihoz

csapattatott.

Lernen , 1. Waád.

iiemani tó , 1. Genfi tó.

\¡embach , mvs Austriában Ens

felett, a* Mühli negyedben

1 kis mfdnyire a' Dunától,

pléb. val.

(.52o i' 40" E. Sz. a6° 39' i8"

К. H.) Az egés* Galicziá-

nak fö vsa Lembergi ker.

Peltew folyónál, hegyektöl

körülvetetett völgyben , fa-

lak , bástyák és árkok ál-

tal erösitetik. Nagysága, és

szépsége raiatt az Austriai

Monarchiának elsöbb vsi

kozé méltán számláltatik ;

1811 évben az ('-rseregen ki-

vül már 44655 lakosi valá-

nak, kik többnyire Lengye-

lek , a' többiek Németek ,

Oroszok, Ürmények, és 14000

zsidok ; 1085 házokat szám-

lál , mellyek közzül csak

322 vagyon a' belsö vsban.

Itt vagyon az ország' Kor-

mányszéke , melly a' Hely-

tartón.kívül 13 Tanácso-

sokból áll , 's minden poli-

tikai dolgokra ügyel ; az i-

gazság' kiszolgáltatására

rendeitetett az Appellatiós

Torvényszék , melly a' Fö-

Elöülön kivül i Al-Elöülö

és 15 Tanácsosok által vi-

tetik végbe ; és a' katonai

Generál-Commandó. Nagy

diszére szolgél ezen vsnak,

hogy 2, u. m. kath. és Or-

mény Erseken kívül egye-

sült Görög Püspök , és Luth.

Superintended is lakja. A*

tudományos intézetek kö-

zott elsö egész GVilicziában

a' Lembergi Universités ,

mely egy ideig Krakóban

lévén , újra ítten helyhez-

tetett; ezen kivül neveze-

tes a* Lembergi Lyceum

gazdag konyvtárával egy-

gyütt , a' kath. és görög

Papság nevelésére rendelt

Seminarium , Gymnasium

és Normál oskola, az Evari-

IfPftbege , ve also Pyrenaeusi gelikusok' oskolája, i zsidó



fö oskola , és Ieány nevelö

intézet. Szükséges itten

elöhozni a' két várokat is >

mellyeknek eggyike a' vs-

ban % másika a' kerítésen

kíviil , egy magas hegyen

f'ekszik, azon kivül a' pom-

pás Erseki templomot , az

Qrmény káptalan templo

mot, a' Görög , Dominiká-

nus pléb. templomot-, az

egykori Jesuita, és evang.

's több más templomokat.

A' .38 klastromok közül még

csak 10 vagyon fenn. A' Zsi-

dók itten két Synagógával

bírnak. A' két konyváros

bóltok és 4 konyvnyomtató

mühelyek kielégítik a' tu-

dóe Publikum' szükségeit.

A' külpmbféle ú. m. posz-

tó , gyolcs , bör kézmivek

' közül legnevezetesebb a'

Fries Grór karton fabriká-

ja , melly a' hires nankint,

's több más pamut maté-

riákat készit , 's egyetem-

ben a' valóságos törÖk fo

nal festft mühelyt foglalja,

's 429 embert szüntelen fog-

lalatoskodtat. A' lakosi je-

les kereskedést üznek, melly

a' kôzônséges vásárok által

ñera kevessé élesítetik. A'

Publikum' gyönyörködtete-

sére szolgálnak az itten

költ Német Ujságok.

"Lemberg , birtok , és m vs alsó

Stiriában , Cillei ker.

Lemberg , mvs Burkusi A. Raj-

nai N. Herczi. 1430 lak. Fa-

jence fabr.

Lemberg , falu az elosztatott

Donnersbergi oszt. kéneso ,

és kftszén bányával.

Lemóro , Embro, Imbros, szi-

get Archipelagusban, melly

Európát Asiától választja.

Hegyes , és erdös, mellyek-

ben sok vadak találtatnak,

9 mfdnyi a' kerülete. Ñégy

falui küzzül eggyik hasonló

nevü a' szigettel, és ez egy

kastély által védeíñieztetik.

Hajdan hasonló nevezetü

vs is volt itt, melly a' Ka-

bireknek, és a' Mercurius-

usnak volt szentelve.

Lerne , folyó lstriában , Orse-

ratól két mfdnyire a' ten-

gerbe folyik.

Lemförde , mvs egy régi vár-

ral , Diepholtz Grófs.ban ,

a' volt Vestfáliában.

Lemgo , Lemgow, (530 i'

É. Sz. í6=> 34' >8" К. H.) vs

Bega folyónál, Lippe-Det

mold Grófs.ban, 600 h. .305a

többnyire luth, lakossal , 2

tempi, és egy Gyrnnasium-

mal. Ezen kivül vagyon itt

egy réf. tempi, tanacsház ,

1 kereskedóház , posztót, es

más materiát készitô mü-

vekkel , tajték pipa fabr. és

kisasszonyokat nevelö inté-

zettel.

Lemington , 1. Lymington.

Lemmer , nagy, és jeles mn

1 160 lak. Zuidi tengeri öböl-

nél Friesland tart.ban, eg-

gyesült Belgyiomban.

Lemno* , Stalimene (E. Sz. 9*

¿1' , K. H. аз= aíatt) török

sziget Hellespont , és Athp» -

hegye között. Homer ide

ceben a' Vulkánnak volt

szentelve két tüz okádó he»

gyei miatt, mellyek móit

már megszüntek ugyan tü-

zet hányni , de a* fold a-

latt való tüznek ielenlétéfc

a' szigetnek mostani meleg

forrásai is elegendókép bi-

zonyítják , mellyeknek vx-

zei meleg ferdök gyanánt

használtatnak. Hossza bl

szigetnek 3 mtfôld ; foldç*

hegyes , de nagyon terrfce-

keny , gabonában f pamut-

ban , olajban '« selyemben

gazdag. A Lemnoi agyasf

meg most is külombféle ba-

bonás azertartások között

egyszer eszt.ként ásattatik^

mellyсек már 3000 esxteiidai
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olta méreg 's más veszedel- ban , Rypen oszt. tartozan-

més nyavalyák eilen hatha- do, lakosi többnyire halá-

tós erö tulajdoníttatik tu- szok.

datlan lakositól. Számlál Lena , hajókázható fó Asiai

38000 lak. A' szigetnek dé- Orosz bir.ban (,52o 30' Ë. Sz.

li részen vagyon két kikö- 1240 30' К. H.) alatt ered.

tö , Codia t. i. és Sz. Antal Baikal hegynél 7 mfdnyire

révparíja. Hajdan hires La- nyugotnak Baikal tavától

byrinthus vagy is roppant egy csekély tóbúl, útjában

's pompas épület volt itt , Aldan Maja , és Vittim fo-

melly 40 nagy oszlopokon lyóktól öblösittetik , több

nyugszik vala. Nevezetesebb mint ,592 német mfd termé-

helyei: Cochino (Hephesti- ketlen és puszta tájjékokon

as} ée Lemno (Myriña) en- egész a' Jeges tengerig fq,-

nek 2000 lak. kik között Jyik , mellybe a' 71° 30' É.

700 görög, пега eggy. görög Sz. és 127° К. H. alatt 5 ág-

Metropolitája , ió kikötöje, ra szakadván , ömJik. Ki

es erös vára vagyon. 1 renskanból terhelt hajóhat

Lemo , Lemunis , kis folyó O- hordoz.Ennek torkolatjánál

lasz országban , a' Genuai vagyon а'

Herczs.ben ered , és Alexan- Lena torkolati Archipelagic ,

dria vizébe szakad. Nastitak , Krestiak , Tuni-

Lernos , kis tárt. Gallitziában, akskoi 's a' t. szigetekkel ,

Spanyol orsz.baft mellynek mellyek nedvesek, hidegek,

Montforte de Lemos a' fô erdötelenek , mohhal, és ke-

vsa , Lemos Grófoknak, kik vés plántákkal fedeztetnek ,

Castrón de Portugal czím- minden lakosok nélkül , és

mel élnek , itt a' hegyvár- csak rókák , medvék , és

ban lakások vagyon, melly nyargalótzók tenyésznek

hegy alatt a* Cabe vize fo- bennek.

lyik , efe ázután a* Minhó Lencloistre , vs Vienne Franc.

fóba ömlik. oszt. 2110 lak.

Lemovioes , pop. Galliában la- Lenczic, Lentschitz , ker va

kott nemzetség Santonesek új Lengyel Kirs. Bsura fó

és Avernesek közt, vitézek mellett, 142 ház. 2690 lak.

és szamossak voltanak a' egy vs 5rzö erósséggel , és

Caesárral viselt harczban , polgár oskolával.

10000 vitézeket állítottak , Lenczna , vs új Lengy. orsz.b.

fö vsok volt Augustoritum, Lublin új Lengy. Kirs. oszt.

vagy Limovices, (Limoges). ban Wieprz fó mellett.

Lemovii p. Germaniában Vis- Lend , falu Salisburgi hegyes

tula és Oceánnal , Rugiu- tart.ban Salza fó mellett,

sokon túl lakott nemzetség, szembetünö arany , és ezüst

Herulosoknak neveztettek olvasztóval , és egyplébán.

utóbb. t. tempi.

"Lemsal , vs Liefland Orosz Lendinara, vs Olasz orsz. Lom-

Helyt. 69 h. és 550 lak. bardiában , Adigette fónál,

Lemster , 1. Leominster. 4100 lak.

Lernta , puszta Saharában, é- Lendva , (alsó) Lyndva , Un-

szaki Afrikában. ter - Limbach , • mvs Szala

iuemvig, Semovicum, vskaegy Várm. Lövoi járásban Bak-

kikötövel , Limfiord fónál, sa, és Csáktornya között. F.

I fíezaki Jütlandban , Dániá- U» H. Eszterházy , a' kinek



kastéllyával ékesittetik ;

számlál 842 kath. és 32 zsidó

lakosokat , tulajdon pléb.

szentegyházzal 's póstával.

Termékeny határját né-

melykor Mura és Lendva

vizejk szokták elonteni. Itt

állott hajdan a' Lindavia

név alatt isméretes roraai

gyarmat.

Tucndva , (felsö) mvs és urod.

Vas Várm. Tótsági jár.ban

Sz. Golthárdhoz 4, a' Sti-

riai Radkensburgtól p'edig

4 .3/4 ora. F. U. Gróf Nádas-

dy ; ezen urod.hoz 27 faluk

tartoznak. Fekszik magas

hegyen Radocz és Vidoncz

között, 502 kath. és 63 pro

test, lak. pléb. tempi, di

eses Urodalmi kastéllyal, és

bies 's jó bort termö szölö-

hegyekkel.

L¡endfidel , jeles mvs Hohenlo-

he-Kirchberg Herczs.ben.

í,engefeld, nemes vs Ertzge-

birgi Szasz orsz. ker. Ra

venstein várral , 137 h. és

110Q 1. vászont , kartont ,

kannákot.és parketet készít

Lengefeld , nemes vs Voigtland

Szász ker. Reichenbach , és

Auerbach* fók közt, 519 h.

és «loo 1. kik közt sokposz-

tós , posztó kereskedö , vá-

szon, és pamut materia ké-

szitö találtatik.

~Lengerich , Margarethen-Len-

gerich (,52o 11' 44" É. Sz.

25o 29' 25" K. H. ) vs Berg

nagy Herczs.ben, Ems oszt.

1,53 h. és 880 I. vászon , és

tobák fabr.

"Lengfurt , falu , Würzburgi

nagy Herczs.ben, Main mel-

lett , 185 h. és 880 1. szölö

mivelést üz ; borral, és fá-

val kereskedik.

hengnago , Leoniacum , azép

vár és jó vs Etsch vizénél

Verónai ker.ben , Lorabar-

diában.

Lcngtfeld , kant. Hersí'eld ker.

Werra oszt. 4kôzséggel, és

4120 1. Föhelye

"Lengifeld, vs Fulda mellett,

szép két hegy sortól for-

mált völgyben 1 tempi. 125

h. 625 1. és 2 várral.

\.enf>yel orszdg , Polsfca , Po

lonia , királyság Európá-

ban; elejétol íogva külömb-

féle tartományokból. Haj

dan Silesia Pommerániának

egy része Lieflandia, Cur-

landia és Semgalen is hoz-

zá tartozott. Tulajdon ré-

szei voltak : nagy, és kis

Lengyel orsz. Litvania, és

Masura, öszve voltvele kap-

csoltatva vörös Russia ,

(Gallicia és Lodomeria) ke-

leti Prusszia í'eúduma volt,

és a' Kozákok földe egye-

sült vele. Egy ideig a'

16 Szepesi vsok is Lengyel

ország hatalmában voltak

zálogúl. »772-ben még 1З400

П mfd. 1789-ben Curlandon

mvül 9630ц mfd volt nagy-

sága. Négy hatalmas orsz.

ok köztt feküdt • keletre 's

északra részint a' szörnyü

nagy Orosz birod. nyug.ra

a' Prussziai Pomeránia , és

Silesia, délre, Galiczia és

Török birod. köztt, Samai-

teni (Zmuids, v. Samogi-

tien ). Herczs.nek csuccsa

ész.ra a' keleti tengert érte.

Mindenik tartománya több

ker.ekre osztatott , mellyek

Wojwodságoknak vagy is

Vajdaságoknak neveztettek*

Sok városok számláltattak

benne , de rosszúl épültek ,

és nem igen népesek. Földe

igen termékeny , szép , ki-

vált alsó részeiben. Kormá*

nyoztatása elejétol fogva

minduntalan változó. Elso

lakosi Sláv eredetüek vol

tak, a* Litvanüsok Lettusok

rokoni. A' Lengyel nem-

zetségeknek fejei végre 840-

ben K. Sz. utánn FiaslHtx



ezeg alatt egyesültek. Egy

ideig ezen Herczegek a' Né-

met országi királyok alatt

Uralkodtak , kik a' keresz-

tény feligyióra téríttetéso-

ket, a' Poseni, Pneseni, és

Krakói Püspöks.eknek szer-

zését elómozdították. III.

Boleslaus 1138-ban négy fe

ie osztotta Lengyel orsz.ot :

Nagy és kis Lengyel orsz.ra,

Silesiára, és Masurai Hercz.

re. A* vörös Russziát (Ha-

litsch , és Wladimir Hercz.

ket) pedig elvesztette. 1309-

ben Wladlslaw Loktick a'

Nagy és kis Lengyel orsz.ot.

A* N. Lajos Magyar ország

királlyával a' Pi*ist Hercz.

nekférfiu ága kiveszett. An-

nak elsö Leányának Máriá-

nak jutott Lengyel ország,

Litvánia pedig Hedvigisnek

másodikának , Jagelló Hit-

vesének. Kevés ido mulva

mindenikének más Urai

lettek. Jagelló véréból. III.

Casimir 1466 alatt nyugoti

Prusszia tartománnya , a'

keleti pedig feuduma Ion

Lengyel országnak. I. Sig-

mond alatt Masuraí Herczs.

uralkodójihak kiholttokkal

1516-ben ismét egyesült

Lengyel orsz.gal. A' Német

yitéz rendnek fft Mester

Kêttler Gothárd 1561-ben

II. SignîOnd királynak min-

den Lieflanaiára való jus-

sait ált írta ; ez ellenben

annak Curland, ésSemgal-

len Hercz.ket feudumképen

ált engedte. 1569 Litvánia

Lengyel orsz.gal egészen e-

gyesíttetett. A' Jagelló áff-

nak kiholta utánn (1571)

Lengyel orsz. választó orsz.

Ion. 1621-ben Gusztaw A-

dolf Svéd király egészLief-

land és Kurland Herczs.eket

elfoglalta. 16.54 a' Kozákok

a' Lengyel szovetségtol el-

ízakadtak 1637. A' Brandeu-

burgi Választó Hercz. keleti

Prussziát a' Lengyel feu-

dum aló! kifejtette. E/.en-

túl kezdé Lengyel ország az

Orosz birod. reá nehezülé-

sét érezni. A' vitéz Szobi-

eszky János király (1673—■

1696 eléggé nem segíttethe-

tett az idején való eilen ál-

lásra. A' Száz királyok a'

Lengyeleknek sziveketnem

tudták egés/.en megvenni.

II. Augustus alatt 1692 —

1732) az elvesztett Podolia

és Ukrainia a' Töröküklöl

1699-diki Carlowitzi békes-

ségnél fogva viss/.atért u-

gyan , de Liflandia vissza

nem szereztethetetfc Kur-

landia 1737-ben a' Kettler

ágnak kiholta utánn az 0-

roszok által erosíttetett Bi-

ron nemzetségnek tulajdo-

na lön. III. Augustus Len

gyel király holta utánn 176,3

II-dik Katalin Orosz Czárné

Stanislaus Augustus, Poni-

atowszky Grófot ero hata-

lommal választatta király

nak. 1772-ben a' Dissiden-

tesek (Lutheranusok , Kal-

vinisták és Socinianusok )

miatt kiütött pártoskodás

alkalmatosságával tortént

Lengyel orsz.nak elsö fel-

daraboltatása a' szomszéd

hatalmasságok által. Ezek-

töl új kofmányoztatást is

vett. 1778-ban a'hazaibuz-

góság kiíktvén , egész mér-

tékben, 1791-ben a' király

a' nemzetnek nagyobb ré-

szével új Constitutiót szer-

zett, és esküdött fel, melly-

nél fogva Stanislaus halál*

utánn a' Szász Választó

Heri.ï. III. Fridrik Augus-

tusra és ennek maradéki-

ra szállna az orszáff'

nasçyobb jövedelmek vé-"

tetnének 101370 - ból ál-

ló hadisereg tartatna ; a*

polgároknak , és alatt va-

íók



lóknak sorsa meg könnyebb

ítetnék 's a' t. de az Orosz

lïirodalom béfiolyása által

fellázzított néfaány ország

rendjeinek ellenkezése miatt

végbe nem mehetett. Ezea

alkalmatossággal Orosz , és

Prusszus hatalom 1793-ban

ismét jó nagy részét elfog-

lalák Lengyel orsz.nak. A'

1794-diki felkelés vitéz Kos

ciusko alatt azOroszok, es

Prusszusok által elnyomat-

tatott, és az ország 1796-an

egészen elosztatott Orosz,

Prusszus, és Austriai-hatal-

maságok köztt. Ëzen há-

romszori osztozásokban O-

rosz Birodlnak 8600 □ mfd.

6104548 lak. Burkus orsz.nak

2.544 □ mfd 265,5585 lak. és

az AustriaL Háznak 2255 □

rnfd. 4,121727 lakos jutott ,

és igy a' Lengyel királyság

az Europai királyságok szá-

mából kitörültetett. 1807-

ben véletlenül feltünt Len-

gyel ország' csillaga, a' fran-

czia Császárnak gyöztes e-

lomenetelével , a' felkelt

lengyel seregek erölködesere

a' Tilsziti béküléskor 1807.

Juliusban eredett a' Varsói

Herczs. és a" Szász kirs.gal

egybekapcsoltatott. Réazei

löttek: a' nyugati Prusszi-

ának egy része , a' Netzi

ker.nek nagy része; a' déli

és keleti Prusszia , а' nyu-

goti Galliczia , Krakó vsá-

nak kerületével ; a' Zamos-

czi kerület nyugati Galli-

cziából. E' Herczs. 10 ker.

ekre osztatott : u. m. Lub-

lini , Siedleci , Plochi, Kra-

kói , Radomi, Varsói, Lom-

zai , Kalischi, Poseni , és

Brombergi ker. ekre. 1809-

diki Bécsi béküléenél fogva

a' Warsói Herczs.hez iárult

egész West Galliczia , Za-

raosci kerület Ost Galliczi-

ából, Krakoi kerülettel eg-

HiiB. LEx. Ш. BAR.

gyütt. Az ekkori népesség»

a' Warsói Herczs.nek tett

2778 □ mfdeket, és szám-

lált 3,780000 lakosokat. A'

Lengyeleknek 1813-diki fel-

kelések , mellyel egész Len

gyel orsz.nak, öszveszövet-

keztetésén dolgoztanak, sza-

rencsétlenül utött ki ; a*

1815-diki Párisi bék'úlés, és

Bécsi gyülés által a' War

sói Herczs. meg. szünt len-

ni : a' Poseni Herczegség

Prussziának, jutott; Austria

Gallicziából visszanyerte a*

Tarnopoli , és Zamosci ke-

rületeket egészen , a' ZIo-

czowi és Brzezani ker eknek

részit a' Wieliczkai sóbán-

nyákkal ; a' többi az Orosz,

birodalom hatalma alá e-

sett, Lengyel kirs. méitó-

ságával- L. Nagy , kis , és,

új Lengyel orsz.

Lengyel ország , ( Nagy , vagy

alsó ) a' Lengyel kirs.nak

észra Pomerania, és Prus

szia, délre kis Lengyel orsz.

keletre Masowia, ny. ra Si

lesia , és Brandenburgia

köztt fekvö része volt. Egy-

kor ( 1772 évig) 12 Wajda-

ságokból állott ; u. m. Po

sen , Kalisch, Sinadia, Len-

czicz, Brzesc , Cujaviában,

Inovrozlav , Plock , Masso-

via , Rava, Gnesen, Vielun,

és Dobrzyn Vajdaáágokból.

Azaz 1772 és 1792-diki fel-

oszfatással nagy darab ré-

s/.eit elvesztette.

Lengytl ország , (kis v. felsö )

Lengyel kirs.nak Orosz Tö-

rök birodalrnak, Galliczia

és nagy Lengyel orsz. köztt

elterjedt része voU. Több

tart.okra, u. m. Podolia ,

Wolhynia, Ukraina , fejér

és fekete Ruw.ia, 's a' t. és

különkülön »limos Wajda-

ságokra os/.tatott , 177'2-diki

osztállyal nagyobb részént

azOroszoktól eífoglaltatptt.



Lengyel , új Oróse Lengyel ог-

szág, evvé változott az egy-

kori Varsói Herczs. idenem

azámlálván a' Pos«ni Her-

czegséget melly Prussziához

tartozik , a' Zamosci , és

Sandomiri ker.ket, mellyek

Austriához viaszakerültek ,

és Krakó vsát kerületével ,

melly tulajdon szabad vs.

Fekszik a* Sz. 50® — 53° a*

H. 33o—42o ész.ra Prusszia

es Orosz orsz. kel.re ismét

Orosz birodalom , délre Si

lesia, és Galiczia , ny.ra

Prusszia között. Földe csak

iiem egészen sik terség, déli

részeiben leginkább feie

rn eltetett, ny.ra, és ész.ra

lelapúl. Éazaki, és keletitáj-

jékin még néhol raocsáros.

Nevezetesebb vizei : i)War-

ta fó , Netz vizével , és a'

Brombergi kánálissal. 2)

Wistula , Weichsel , határ

fó új Lengyel orsz. és Aus-

triai birodalom köztt. Na-

row, Pilica, és Bug vizek-

kel. 3) Niemen ( Memel )

Van sok jókora tó is benne,

kivált észak félé. Legjele-

sebb a' Goppler tó : ,5 mfd

hosszú , és rjb szélea. Leve-

góje mérsékeltt hideg; a'

téli hidegség nem szokott

nagyobb lenni 26. grádic»-

nál , R. mértéke szerént; a'

tél 5 holnapokig tart. Ter-

mékenysége elég jó közön-

ségesen : szantó földei, ám-

bár szorgalmatosan nem mí-

veltetneít, búzát, és rozsot

bóven terem , kivált Wisz-

tula alsó meUyékein ; terem

komlót,lent, kendert, do-

hányt is. Faja is elég. Ás-

ványokkal nem bövelkedik,

vason kivül van kevós ezüs-

tye is S/.endomiri ker.ben ,

reze Kielcenél. Puspaköve

Pogodzénél Krakó mellett.

Van kószene , torfája, Ъо?

rosztyán köve. De bor sehol

sera terem, azért a' magyar

borainkra szorúlnak, azon-

ban nagyobb keletje va-

gyon az egész bornak,melly-

nek a* porság igen oda adja

magat , • innen fanyar 'a

mocskos életet visel. Sót

Galicziaból szerez magá-

nak. Allatokból bövelke

dik: lovakkal, szarvas mar-

hákkal (lóelott már 1 mil-

liomnyival } ; juhokkal

(2000000^ sertvésekkel. Van

elég vada , sok hala és nic

he ; Spanyol bogara , Co-

chenillajar 's a' t. Nyólcz

Wajvodaságokra osztatik;

1) A' Krakói; Kommissió-

jának lakhelye Miechow j

2) Sandomiri, Radomvsal.

3) Kalisi, azon nevü vsal.

4З Lublini azon nevü vsal.

¿) Ploczk azon vsal. 6)Ma-

sovia Warsó vsal. 7) Podla-

kia Siedlce vsal. 8) Augu-

•etow Suwulki vsal. Minde-

nikben vannak ker.ek éa

districtusok; oszveséggel 39

ker. éa77 districtus. Nagy-

sága mintegy 2000 □ mfd. '

Lakosi legtöbbnyire Len-

gyelek kik testes magas ter-

metü emberek nyilt 's ba-

ráteágos ábrázat vonások-

kal , mérték erányos testi

tagokkal ,£kivévén nyako-

kat melly általjába vasta-

gabb szokott lenni minden

más Europai nemzetek nya-

kánál. Az alsóWisztula jobb

partján (a' hajdani Litvá-

niában ) Lettek , németek

többe csak Bromberg vidé-

kén némellyek. Zsid. 200000-

ren Számok oszveséggel

2.ÍO0000. Varsóban 4000 h. és

78000 lak. Lissában 713 h.

és 9000 1. Kalisban 6.50 h.

8000 h Fraustadtban 864 h.

és 6600, Gnesenben 863 h. és

4,500 1. Plockban 400 h. és

2700 I. számláltattak hat

esztendö elött. Polgári al-



îapattya, Királlya az Orosz

Császár; ennek helytartója

a' polgári dologban War-

sóban elóül ; tuíajdon Con

stitutional! ereje s/.erént.

Országrendei : i)a' Neraes-

sek , kiknek száma több

mint 30 familia,, de csak

4000 birtokos. 2) Az egy-

házi rend , mellynek jószá-

gok tulajdoníttattak. 3) A'

Polgárok kik kozzé zsidók

is tartoznak. 4) A' fbld-

mivelök , kik tôbbé ñera

jobbágy rabok, millyenek

vóltak a' Saroszták alatt.

Ezek az orsz. képviselésé-

vel részt vesznek a' torvény

hozásban , és küz adó elha-

tároztatásában , 's a' t. Ké-

zimüveik, és mesterségeik

a' kereskedéssel mégeddig

csak elokelésben vannak ев

orsz. ban. Vannak vas drót,

és vas szeg müvei , üveg

hutáji , gyolcs ée posztó ké-

szítésL Kihord: gabonát ,

égett bort, kendert, lent,

hajónak való fát , lovakat,

szarvas marhákat , készít-

teilen bort, viaszat, mézet,

faggyút alávaló posztót.

Béhord érczeket , bort, ko-

loniábéli szereket (czukort ,

kávét 's t. ef. és mindenné-

mii jelesebb kézi csinálmá-

nyokat Leghiresebb vásári

esnek Lublinban. Tuíajdon

pénze a' Lengyel garas 1 1/2

kr. és forint (Tympfe) 12 kr.

Religyiója uralkodó a'

R. Katolika ; tellyes szabad

gyakorlással bírnak a' Gö-

rög hitüek , Protestánsok ,

és némelly Unitariusok is.

Megszenvedtetnek a' Zsidók,

néhány Muhamedanusok és

1000 fam. Philippmusok,is.

A' kathq.likusok eddig 1

Gaeseni Ersek , és 8 Püspö-

kök alatt , ó hitüek 1 Püs-

pök alatt vannak. Akade-

mia rendeltetett Varsóban

a' Krakoi helyett, Gymná-»

siumok vannak még K?His-»

ban és Szendorairban is '»

a t. Nevelö ezerzemény van,

Varsóban , vannak Mèste-

reket készíttó intézetek i¿.

JÖvedelmi egykor tettenek

9 mülió lengyel foréntokat;

hadi ereje állott 40—5000«

erftberekböl.

Lenne , pis/.tranggal bövelke-

dö patak Eimbek ker. a*

volt VVesztfalia kirs. Linnen

kampénélWolpersbornébea

ered , az Eschershausen!

kantont keresztül folja , és

Thrán mellett Weserbe öm-

lik. 4

Lennep , vs Bergi nagy Herczs.

ben , Rajnaoszt. Lennep fó-

nál , melly a' körül fekvo

réteket , olly termékenyelt

ké teszi , hogy eszt.nkent

négyszer kaszálhatnak szé-

nát. 390 h. 2740 1. egy luth,

oskolája , és haszoos keres-

kedése vagyon; készít posz

tót spanyol, és más gyap-

júból.

Lennik , (S. Martin) mvs Dy-»

le oszt. eggyes. Belg. orsz.

570 lak. és vászon fabr.

Lenno , vs Olasz or*z. Mella

oszt. 2000 1.

Lenox , I. Dumbarton. ;

Lens , Lentiurri , ( 50o vjr E.

Sz. 20o 29' K. H.) vs Calais

tengerzug Francz. oszt. Sou-

chet fónál , 280 h. 2330 1. é»

gipszbányával.

Lens, vs Jemappes Franczia

oszt Dendre eredetinél.

Lent, kis vs hajdani Dombeq

tart.ban, mostani Aiu Fr.

oszt. Veille mellett , 820 1.

Lenti , belsñ és külsö, v.

Nemfti , két magyar mvs

Szala Várm.ben , Kerta viza

mellett, Alsó Lendva szom-

szédságában. Hercz. Eszter-

házy Al. Lendvai urad.hoí

tartozik. Lak. kat. Határa

tágos , bora jói négy от



-szágos vásárokkal.

íentint , Leontini,, eggyik a'

leg rigiebb vsai közül ,Si-

ciliának, Val di Nótóban,

nagyon termékeny de egés-

ségtelen tájjékon, egy kikö-

tôvel, 1288 h. és ,51,5o L

luentschitx , 1. Lenczie.

Ventschau , vs Lublin Galli-

cziai ker. 2 vásárja vagyon.

J^entschno , 1. Leczno.

bemhurg , (47o 23' 32'' E. Sz.

¿0 49' З7" K. H. Páristól )

kis de ékes protestaría vs.

Aargau kant. nagyon ter

mékeny tájjékon, Helvetzi-

¿ban , közel Aálioz > melly

a' Hallvili tóból jcin , és a-

lább az Aárba folyik. A'

Helvetziai neveltetésre ü-

gyelö társaság' széke. Vá-

szon , karton, czicz, és to-

bák fabr.

Lente, kis fó Brandenburg!

Uj Markban , melly a' Kas

ten tóból, nem messze Dros-

tentól ered, és innét nem

messze Sonnenburg vs ká-

nál Wartaegyágába ömlik.

Lentzen , С 53° Ь' 39" & Sz. )

Prignitzben, Brandenburgi

Ujmarkban, szép tájjékon,

nem messze Elbe fótól két

tónál. Uj vs , az ó vstól ,

csak egy víz caatorna áltaí

választatik el , és kÖfallal

vagyon körölveve. Lakik

itt egy királyiTiszt, és egy

luth. Papi Inspectio. Ezen

tá-jjékon vagyon az Elbén

általmenetel, mellytöl vára

íizettetik. A' szomszédság-

ban lévô , Elbe és Lökenitz

közt fekvö , ugy nevezett

Lenzwische , nagyon ter

mékeny tájjék , mellynek

márha tenyésztése va

gyon , ele gyakran Elbe , «és

Élde kiáradásának ki va

gyon téíetve.

liento , Lenza , folyó ¡ Olasz

orsz. melly az Apennini he-

gyekben ered, és Bersello

mellyet Póba folyik.

Leuóen , Leobium, (47o зг'зб''

É. Sz. 32o 46' 30" K. tí.) vs

Stiriában Brukki ker. Mur

íónál, mellyen itt 2 hid

vagyon 280 h. és 2400 1. Je-

les a' békesség elö járó czik-

keleirol , mellyek itt 1797-

ben AprilisLan 18-kán Aus

tria, és Francz. orsz közt

tôrténtek , Eggenwaldi Jó-

sef kertiházában , melly

tbrtónetnek emlékezetére

ezen jós/.ágbirtokosi iltem-

lék oszlopot emeltek. Máso-

dik Jósef Császár idejétól

egy Püspök széke , de melly

1808-ban megszünt, és Se-

ckauval eggyesített.A'Gym-

násiuma is mellyben az Ad-

morti Benediktínusok taní-

tpttak Seckauba vitetett ál-

tal. Nagy vas kereskedést

üz. Vagyon itt 2 pléb. egy

fö oskola , 1811-töl , bánya

torvény az egész belsö Ausz-

triáranázve, só és vas le-

rakó hely , kasy.árnya , és

póstaház. Tajjékán 3 vas ,

hámor, 2 kasza csináló mü-

hely, egy vas bánya, több

koszén gödör, kemény zöld

foszló kö bánya , és egy el-

hagyatott timsó bánya.

"Leoben Archipel, hét szigetbôl

álló Darab föld , Bonapar

te tengerbböl elott. Új Hol-

landiában.

heobschütt , Lübsitz , Csehül

Hlubzien, ker. vs Jaejrern-

dorf, Sléziai Herczs.ben ,

,51a h. és ,5000 1. egy G\vn-

násiummal , vászon , haris-

nya , posztó , és bor fabr.

Hasonló nevezetü ker. 19

négyszegü mfdön 71400 1.

vagyon.

heogane . vs S. Domingo nvu-

gott Indiai szigeten , kikö-

tö bellyel , hasznos keres-

kedést uz.

"Leogang , falu , hajdani Salz

burg Herczs.ben, Pinzgau
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ban, mostani Salzach Iter. egy Piispôkség, kötel , és

Bajor orsz. nevezetes egy vitorla fabr. es Realejaki-

réz bányáról. kötö.

í,eoitiinster , Lemster , ravs , Leon, (90 55' E. Sz. 304o Кл

Lug mellett, Hereford An- H.) Huanuco ker. föhelye

gliai Grófs.ban , egy termé- Tarma tart.ban, DéliAme-

1 keny tajjékon. 300a 1. buza rikában, Peru aísó kirs.ban.

és gyapjú kereskedéssel, ár- Tartomány termekeivel, é*

pa, és kendermiveléssel , pálinkéval keresktdik.

vászon, keszfyü kalap, és Leonóerg , ( 48o 48' É. Sz. 16a'

bör fabr. 40' 55" K. H.) vs Würtem-

Leon , kirs. Spanyol orsz. 800 bergi kirs. Stuítgard ker.

négyszegü mfdön 900000 I. rem messze Glems fótól,

vagyon. Leon, Palenica, Za- Golitude királyi mulato^

mora, Toro, Salamanca, kastéllyal, és 1380 i.

és Valladolid tart.okból ál. Leonberg , falu , Bajor orsz.

Ész. Asturiával , Nyug. Gal- Main lier, találtatik itt szép

licziával. Délrôl Estreina- hegyi kristály.

durával , és keL O Castili- Leon de Caraques, 1. Caraccas,

ával határos. Esz.rúl délre Leanetsa , vs innensö Herczs.

¿ü keletrül nyug.ra pedig ben , Nápoly orsz. 4710 1.

38 Spanyol mfdre terjed. Leonforte , vs Siciliában . val

Ezen tart.ban terem min- di Demonában 8000 1.

den a' mi élelemre a/üksé- Leonico, I. Lonigo.

ges foképen Vierzo , és Le- Leonsberg , királyi mulato, é»

desma ker.ekben. Az ide vadász vár, közel Iserhez

való bor kbzépszerü jóságú, Bajor orsz. alsó Duna ker.

Fó folyója Duero, melly ezt Leontari, Megalopolis, mvst

nyugotról keletre majá eg- Moreában , Braccio di Mai-

gyenlô két részre osítya na tart.ban.

és Portugalliában , a' ten- Leontet, fó Phoenicíában, Sy-

gerbe folyik tobb kissebb don és Berytus köztt.

folyók is hasitják.Ezen orsz. Leontini, 1, Lentini.

fó vsa hasonlóhép Leontium , campi Leontini >

Leon, nevet visel Torrio , és vs Sicilia keleti részen igen

Bernesga fótól öszve, folyá- gabona termo határral,most

sánál fekszik , Leon tart. Lentini , régenton Xuthia

ban, 1500 bf 6170 1. egy nevet is viseít.

Püspoksége 13 Plébániája, LenntopotU , 1) Mesopotamia

4 ispitállya, vászon és gyap- vs , 1. Nicephorium, Calli-

jú fabr. vagyon. nicum. 2) vs AI. jEgyptue

Lep/i , ( új ) tart. új Spanyol kel. részében, itt épített O-

orsz. 262 i négyszegü mfdön niás föpap zeidó templo-

és 29000 l. vagyon. mot. L. Vieris Judaeorum.

Leon , Nicaragua , Mexikói 5) vs n. Déltaban ott , azon

tart. fovsa északi Ameriká- nevü Nomosban, Oroszlány

ban, egy kiégett tüzokádó ti*ztelettel,mostTe]-Esiaba.

tovinél , tengerobblnél , és Leopoldau, kó'z mondásban Ei»

egy tónál melly Mexikoi peldau , pléb. falu Ausztri-

tengeröbbltöl, egész a' csen- aban, Ens alatt, MfinliArde-

des tengerig terjed. Ennek berg a attlevö negyedben,

egy szigetjén tüz okádója Marchfeldbe.n, 133 h. InnéK

vagyon. Találtatik itten heteaként sok jó apró mar-



ha Bécsbe vitetik. val.

Leopold hegye , a' Calenberg! Lepidotut > vs .¿Egyptus Pano-

hegynek csuccsa , egy régi polisi Nomosában; a zon ne

var düledékivel , Sz. Leo- vü hal tiszteltetett itten.

pold tiszteletére építtetett Lepontii, Lipontii; Rhetiában

szép tempi.mal ; szép kilá- lakott legjelesebb , 's leg-

tással Bécs felé Posonyig. nevezetesebb nemzetség. E-

\jtopoldtdorf , falu Austriában zeknek ágok voltak a' Vi-

Ens alatt, Mannhardfcberg berueok. A' Helvetiai Tau-

alattvaló negyedben.March- riscusoktól meghódíttat-

feldbeó ; egy uraeági vár- tak ; fö helyeik volt üscela,

ral, pléb. és 8e h. most Osula, 's a' t.

%¿eopol(irtadt , Leopold vára , Leppersdorf, falu Saxoniában»

Neustadl , Mosteczkow,(48° Mebeni ker.Redeberg Urod.

35' 4•■>" É. Sz 35° 4.5' 30" K. ban 105 h. 570 í. és vászon

Ti.) helyes erósség Nyitra szovéssel.

Yarm.ben Galsrócz fölött 1/2 Le Prese , kis vs hajdani Velt-

mfd. Vág mellett , mocsáros linben, utóbbiKario Olasz.

tájékon , jól elkészült inva- oszt. most Lomb. Vel. Kir.

lid katona hazzal , 2 fegy- Adda fómellett, 1 mfnyir©

vertárral , és tárházzal. Bormiótól.

%,eopoldsteini tó , egy szép, és \,epsek , Lampsacus , kis vs

jó izü halakkal bovelkedo Anadóliábah , Dardaneílai

tó , Leopoldstein régi vár tenger szorosságban ; szo-

megett , nem messze Cise- lomívelést ûz,

herztöl , Stiriában , Brukki hepsina , hajdan Eleusis, 1.

Iter. ben. Letsina.

fstpanto , Enobechte, Ennebek, Leptis magna , Leptimagna ,

régi Naupactus, megerósí- másképp Neupolis , ve tu-

tetett ve Görög országban, laj. Afrikában Minnától 29

Lívádia tart.ban , Lepantoi mfd.

t.öböl mellett , egy vst ör- Leptis parva, ugyan ott a' ten-

zö várral, 1 kikötövel , és ger parton , most Lemta.

алоо lab. Egy Basa , és egy heçueytio, vs Biscayában, ten-

Görög Ersek széke , bör és ger mellett, nem messze

puskapor fabr. vagyon. A' Bilbaótól.

Lepantoi Golfo, egy Tiagy herôac/i , bánya ravs Ciaus-

tengeröböl , Livadia és Mo- thaï kant. Osterode ker.

rea közt, ez egy tengerzu- Harz oszt. a' volt Vestfália

gon által , melly a' kis Dar- Kir. Lerbach mellett 100

danelléktôl védelmeztetik , h. és ,530 1. mellyek erdô

a' Jóniai tengerbe ereszke- és bánya mívelésbol élnek.

dik , és Golfo de Engiával, Ez egy útszát tészen , melly

a' Corinthiai földnyakot több mint egy órányi hos-

teszi. szaságú.

%ере , mvs Saltes vize mellett Lerchenfeld , Bécshez tartozó,

Sevilla tart.ban , Spanyol külsö vstól való megkülöm-

orsz.ban , a/ tengertöl 1/2 boztetésokáért Neulerchen-

mfd jo váracskával. 4? nek neveztetik ; falu a' Bé-

bepe/a , 1. Libau. csi linean kívüjí , egy Pléb.

hependdrf, falu a' volt West- val, és közel 200 jól épült

fália Kir. Saale oszt. 38 h. házzal.

*» i$S I* barnaszén bánya- herento , kis sziget , a' kozép
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tengerèn ném messze a' vezetû vsa êgy' GörÖg Piiî*

nyugoti Siciliai partoktól. pó'knek széke.

Iberia , 1. Leiria. Le Hoche Beaucourt , kis vs ,

L-erice , kis, vs Genuai nagy Dordogne Francz. bszt. Li-

Herczs.ben , Szardinia or- zonne mellett, àgjMÎôntés-

szágban, vagyon itt tenger- sel.

bböl , melly a' Golfo délia Lers , Lertins, fók Francz.

Spezza tengeröböltöl , csak orsz. felsö Languedocban ,

egy foldcsúcs által válasz- mellyek közül a' nagyohb

tatik el. Itt vagyon a' S. Lauriegebe a' kissebb pedig

Mária nevezetü köszikla Garonncbe ömlik.

erösseg. _ Lerwik , (6oo 13' É. Sz. 160

Leridn , Herda. ("41=» 29' É. Sz. 23' К . HЛ Schottland sziget

16o 22' К. H.) kozépszerü fö vsa , Brassa tengerszo-

szépségü vs Catalónia Spa- rúlatnál, 300 h. 1200 1. es

nyol Herczs.ben, egy szép egy kikötovel, mellyben az

téjjékon Segre mellett , egy Angliai, Hollandiai Dániai

régi kestéllyal, 16820 I. egy 's a t. hering halászok ösz-

Füspökkel , és egy kikötö- ve gyülekeznek. Kikötöj»

vel. Tájjékán sokféle régi- Charlotte eröseg által fe-

ségek taléltatnak. deztetik.

L*rin, kis vs Navarra Spa- hetóeh , f'alu, alsó ./ïLgyptus-

Tiyol tart.ban. ban , Scharkieh tart.ban ,.

berins , Lerinisi Szigetek a' ész.ra Damiattrfl a' Darr.ia-

kozép tenderen, Var Fran. *» Nil-ág torkolatjánál. A'

oszt.hoz tartozandók . An- Francz. itt egy erosséget

tibes és Cannes által elle- ¿H.ítottak.

neben. Nevezetessebbek S. Lesbot , sziget Aeolus lak.kal

Marguerite, S. Honorât, fö vsa volt MytiJene ; most;

Formiguen , Greville , a' Metelino nevet visel.

többiek laktalan. Itt levö testar, Lescuria, (43*

klastromban élt ama hires E. Sz. 17° 13' 53" K. H.)v*

Lir. Vincentz. Francz. orsz. hajdam Beam

berma , vs Burgos , Spanyol ^t.ban > «oetani alsó Py-

tart.Lan, Arlanza mellett, "naeue oszt. Gave fónaí

nem messze Valladólidtól T l8f l\e.3 5™* ^br' w

egy várral. besehe кia. fó Francz. orsz.

_ °I ■ melly Ardeuni erdoben e-

Ъегпа, mvs Argolisban, azon red Dinanton felülMaasbari

nevufonal, Argostol4ostad. j,an foiyifc

Dananus leányai, itt yág- ttsetAirck , l. Egyház.

tak el ferjeiknek fejeiket , beschkirchner , v. Olznerstuhl,

itt is temettek el. Ehez ko- j> Ejrvháziszék.

zelyolt ama hires berek, ^е'лсНпе , falu felsö Silésiában,

mellyben Ceres titkaiuzet- Rosenbergi ker. egy vashá-

tettek. Régiségiról es tem- morral.

plomairól tudósított Pau- i,esch„its \ Nemes ve Siléziá-

samas. Más Lerna is volt e* ьаП) Groszstrehlitzi ker. O-

tart.ban , mellyröl semmi ¿er mellett , egy kath. pléb.

nevezetes. val > ,^ h> ¿s goo j,

hero , Török sziget , Archi- Letcovatx , Török vs, Bulgar»

pelaguson , 2 jó kikötovel, Iiiben , Viddini Sandschak*

Áloéról hires. Hasonló ne- ságban , Liperiza #onáb
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leseиге , ve hajdani felso Lan- heim Grófhoz tartozando",

guedoeban, mostani Tarn búzával , juhokkal, és fá-

Francz. oszt. 269 h. 1.500 1. val kereskedik.

Jjéser , к. fó Trieri vidékben, "Leslie , Eklésia , кокер Skó-

RajnÁn tubo Prusszián Her. tziában , Aberdon Gróí's.

ben Veldenz ált ellenében ban , mellyben zöld Ami-

foly Mosellába. ant találtalik.

\,esghistan , durva , hegyes, Lesly , kis vs déli Skótziában,

termékeny völgyekkel éke- Fife Grófs.ban , 11/2 mfd-

eített tart. Kaukáziában , nyire Levin béfolyáíátol ,

kôzép Asiában , ész. Kisti- vászon szbvéssel.

«nuel; nyug. Schirwánnal, Lesneves , vska , hajdani alsó

kel. Dagheslánnal határos. Brefegnében, mostani Fin-

Lakosi Lesghierek , erede- nisterre Francz. oszt. 2030

tiképen Finnusok , minden 1. egy erbs várral , és egy

Kaukazisi népek közt leg- tenger ispitállyal.

vadabbak , és részént sze- Lesniow, ve Gallioziában, Bro-

génység , részént természe- di ker. lovakkal kereske-

ti hajlandóság miatt fbkép- ,dik.

pen rablásra vágyók, Az ö Lesparre , 1. Esparre,

hegyes, és termékeny fold- Lessay , mvs Canal Francz.

jeket nagy szorgalmatos- oszt. .3,34 h. és 1710 1.

sággal mívelik , elégséges Lesse , kant Braunschweig

eledelt még sem nyerhet- ker. Okker oszt. a' voltWest-

nek. Ezek olly kegyetlenek, fália Kir. 7 kózséggel , és

hogy kbzöttök némelly 4060 1. fohelye.

nemzetségek éhség szüksé- Lesse, pléb. falu Sange mel-

gében sors által választott lett , 1,51 h. és 12.50 1. a'fo-

pajtásaikat eszik. Mano- nás itt nagyon üzettetik.

med, és Fettismus követö- Lesson , kis egés/.en vizzel kb-

ii j és 22 nemzetségre os/.- rülvéíetett v» Bromberg új

tattatnak ,, mellyek közül Lengyel országi oszt. 127 h.

némellyek egészen szaba- 830 1.

dok , mások pedig Hercze- Lessen , 1. Lessines,

gek alatt élnek , részént az Les/imore , 1. Lismore.

Orosz fo Uraságot elesmé- Lessina , Lesina , hajdan Pa-

rik , és egy Ismail Korán ros, Dalmátziai sziget, Ve-

(Fö apellatio tbrvény) ál- nécziai tengerbbölben , 13

tal, osz ve kapesolva élnek. mídnyi hosszú 3 s/.éles , 18

Fejér személjeik nagyon szé- 1/2 □ mfnyi nagyságú, haj-

pek , 's finom gyapjúból ta- dan Herczegi czímniel éke-

karókat, durva matériákat, sítve. Lakosi kiknek száma

és daroczköpönyegeket szö- 15000 szardella fogásból él

nek. Idetartoznak az Ava- nek. Jó fügét terem , éste-

ri st.átus , Ghazikumuk , levagyon kozonséges , ée

Tschaerstátüs 's a" t. tengeri nyúlakkal. Sok roz-

Lesina , 1. Lessina. marint is lelhetni , azért is

Leskard, vs Cornwall Angliai itt legjobb ezen nevezetü

Grófságban , 2000 1. egy ki- szesz , más Aqua de Regi-

kötövel, kereskedéssel , ée na vagy Magyar viz neve-

timársággal. zetü szesszel készítetik. Szép

Leskow , mvs Cseh orsz. Pil- márvánnya is vagyon. FÖ

seni ker. Lóvenstein-Wert- vsa
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csétôl 2 iya óra. 66 kath. és

4ii evang. 1. kik kendermí-

velésbôl, szekerezésbol , kö-

száli zergék vadászatjából,

es csekély kereskedésbôl él-

nek. Mind a' két falunak

lakosi németül beszélnek,

F. U. Berzeviczy , es Hor-

váth Szánsics.

dessina, vagyon egy nagyon Leszna , (ùj) lieu-Waldorf.

jó kihötö)e , kastélya , es Karpat hegy tôvinél , Lö-

egy Püspök Iakhelye. Lak.

ezáma 1200 megy , kik f'ô-

képpen hajólíészítéaból, es

halászatból élnek.

' \,essina , vs Capitanata Ná-

poly tart.ban , egy tó mel-

• lett, nem messze a' tenger-

tôl , egy Püspokséggel.

"Lessines , Lessen , vs hajdani

Hennegau Au&triai részben, heszno , 1. Lissa,

az utóbbi Jemmappes Fran, hethanfalva f Lettensdorf, Le-

oszt Dender mellett, 3040 tanowce, tôt falu , Szepes

1. sok vászont , es fonalat

készít ; jeles fejérítóje.

Lessio , mvs Biscaya Spanyol

tart.ban, tájjékain lévô szá-

mos hámorokkal.

Lessôe , Dániai sziget , Katte-

gaton , Wiborg megyéhez

tartozandó 3 mfd hosszú ,

es egy széles , 1560 1. kik

tobbnyire halászok, es ha-

jósok. Itten meglehetös jó-

ságú só fözettetik.

Várrn. Löcsetöl г i/з óra.,

és 620 kath. 1. kik földmi-

velesböl élnek. Jó ser fözet-

tetik itt. Közellevö tájjé-

kán vagyon az ugy neve-

zett Lapis refugii, hol Sze-

pesiek 4 Béla alatt a' dü-

hös Tatárok béütések' al-

kalmatosságáVal menedek

helyet találtak. A' Szepesi

Püspök , és káptalanhoz

tartozandó.

Lesiöe , vas hámor, Christi*- Lethe , fó viz Hispániában¿

niai megyében. most Lima.

Lestome, mvs Devon Angliai Lethacos , nevezetes fó Kreta

Grófs.ban , egy gyapjúma- szigetében.

téria fabr. LetAina, Lebsina , szegéfly fa-

Lntwithiel , vs Cornvall An- lu , Livádiában , Wojwodi

gliai Grófs.ban. Foveymel- ker. a' tenger mellett, 50

lett, gyapjú kézimívvel. halász kunyhóval , és kikö-

Leszkó , Lieszkow, Leszkow- . tövel.

ce. Tôt falu , NyitraVárm. hethraburg , Ledreborg , Gróf-

Holicstól 5 óra a* fehér ság , és vár , Seeland Dá-

hegy alatt, egy harmitzad-

dal, és jó novevény termö

földdel , melly a' lakosok-

nak legtöbb foglalatossá-

got, és eledelt szerez. A'

Korláthi Urad.hoz és Jab-

lonczi pléb. tartozik.

Leszna , (6) Alt-NValdorf. fa-

niai szigetnéí , közel Roth-

schildhez, vagyon egy gyap-

jú fabr. Máig is találtatnak

itten még a' régi Királyi

lakhelynek omladéki , és a'

Királyi kószéknek , melly-

ben èzek a' hódolást *zok-

ták elfogadni.

lu, Szepes Várm.ben ,Kár- Letiichew ,"(49° ío'É. Sz.)Po-

pát hegy alatt, Millenbac dólia Orosz. Helyt.

mellett, Locséhez 5 \J<i óra. Letrim , 1. Leitrim.

110 kath. és 474 evang 1. Lettere , Lictera, Királyi ko-

kik fold , és kénder mive- roña jószág , innenso Her*

lésbol , kószáli zergék va- czs.ben Nápoly orsz. З020

dászatjából élnek. F.U.Ber- 1. és egy Püspokséggel.

zeviczy fam. Lettovits , Uraság , és mvs ,



Morva orsz. Brüniii

Zwitta mellett; egyvölgy-

ben, egy szép hegyvárral,

jövedelmes karton kézmív-

vel, 224 h. 1520 1. egy hath,

tempi, egy klastr. es beteg-

házzal.

%ettttiok , Letten, eredetiképp

azon egy nemzetség a' Lit-

vanusokkal , 's igy Slav ,

vagy Finn ivadék ; minde-

nikének egyenlö volt a*

nyelve , talán azon egy volt

neve is elejénten. A' Lie-»

fland, Estland, Curland ,

es Szemgallen tart.banlak-

tanak , az Orosz vagy Rus-

sziai Uralkodónak adózta-

nak , többnyire szabadok

voltak. Äz Oroszok nem

gondoltak sokat ezen alatt-

valóikl^al , azért belsô há-

borgásaikban idegen feje-

delmekt,öl meghódoltatáso-

kat elszenvedték. Egyéb

Europai hatalmasságoknak

esmeretlenek voltak szinte

a' XII-dik századig K. sz.

titán. 1158-ban a' Brémai

kereskedök ész.ra kiakar-

ván terjeszteni kereskedé-

seket, Gottland.ban Wisbi
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ker. mányokat; III Wlademár

pedig bizonyos summa pén-

zen a' Német vitéz rendnekj

mellyel az Albertttöl szer-

zett Kard-rend egyesült , el-

adta. Ezen rendnek birto-

kában maradtak azok XVI-

dik századig. 1560 ez-en orsz.

II Iwan Wasilevitsch eröl-

ködese által egészen szét

oszlott. Esztland Svéd Ki-

rály oltalma alá véttema-

gát , Liefland Lengyel or-

szággal eggyesült, Curland

SzeragallenneljtulajdonHer-

czegség Ion Lengyel korona

védelme alatt, melly azt

Kottler Gotthardnak , né

met Rend' fomesterének ad-

ta scudumul. Ettöl fogva

Liefland felett vetekedte-

nek egész százod által a'

Svédek , Oroszok , és Len-

gyelek. Ez idöközbeji csak

nem tulajdon országgá Ion.

Végre 1660 eröt vévén a'

Svédek , Estlanddal egye-

sítették az Oliwai békülés-

ben. 1772-ben N. Péter Czar

a' Nystädti békességgel O-

rosz birod.hoz visszaszer-

zette.

felé haíózván a' szélvésxtôl "Leubnitz, falu Szaxoniában ,.

Liefland partyaira csapód- Meiszani ker. 250 1. fónál ,

fabr.

Leuóus , mvs Siléziában , Woh-

laui ker. 380 1. Itt vagyon

tak , ez "alkálmatossággal

kezdették azt megesmérni.

Tizennyolcz esztendö mul-

va , Melchior (Meinhardt)

Augustinianus szerzetes né-

meïly németekkel itt lete-

lepedvén a' Lettusoknak

Jteresztény hitre téritések-

hez fogott. De csak az u-

tánna harmadik Püspök Al

bert (Albrecht) ki új ke-

yesztes vitézekkel jött Dü

na vizéhez hajthatta a/t e

azon hires hasonló neveze»

±ü Cistercita Apáturság , és

leggazdagabb klastrom e-

gész Prutszus orsz.ban , (60.

jószág tartozik hozzá) nagy

Bibliotékával , és Loretto

kápolnával , mellyhez nagy

búcsújárások tôrténnek.

Leucadia , Leucas , I. Santa

Maura.

gészen véghez. Ez épitette Leucnte , kis,ha)dan егоз vs

Riga vsát 1200 tájban és la- hajdani alsó Langvedoc-

bó helyévé választatta. E,

XII század ,vége felé VI,

Knud. f'Çanutus) D4niai

üirály elfoglalta e' tarto-

ban , mostani Aude Fran,

oszt. egy tónál , melly két

kimenetel által a' tenger-

rel öszve vagyon kapcsol-

I
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va. no h. és 650 1. Merzeburgi megyében 25 h.

Leuchtenburg , 1. Cable. lak. igen jó ízü répát ter-

Leucï , p. Galliában lakott meszlenek.

namzetség, Lingonesek mel- Leupoldsdorf, falu Bajor orsz.

lett, Mosella ésMaas vizek nak Main ker.ben ; rúdras

közt , fegyver forgatásban és bádog hámorral.

híresek voltak , fö vsok Leuse , Leuze , Lusa , (jo3 23'

volt Tullum , most Toul. É. Sz.) 21o 18' K. H.^ kis

Leuk, szép ékes mvs Wallis ve a' hajdani Saxomában

hajdani ko/.társaságban > (Henegau) késôbben a' Fr.

utóbbi SimplonFrancz. oszt. Jemmappes oszt.ban most

Dolának Rajnában való bé- pedig Belgyiom orsz.ban;

folyásánál. 2 vára , és egy Denre. fónak eredetinél ,

portéka letevö helye va- Dornicktól nem messze és'z.

gyon , innen egy fö útHel- kelet felé* 3530 1.

vétziából Olas?, országban , Leutenberg , vs a' Schvarrz-

Gemmi hegy, Seuk, ésS,im- bürg- Rudolstadts Fejeds.

plonon által. 1 mfdnyire a' ben Szorbitz vize mellett ;

hegy* lapulásától , egy dur- számlál 143 h. Van egy be-

va tájjékon , 5000 lábnyi gyenépült kastélya, melly

magasságón vagynak a' közönsegesen a' Rudolstad-

Leuki ferdök , n kúttal ti özvegy Herczegnéknek

roellyek közül a' legmele- lakhelye szokott l.enni. A'

gebb 41 i/i Reaum. gará- kôrnyékben ezüst és rézbá-

ditsáig ér. nyákat , egy olvasztó hu-

Leuka , Luka , Lockehaus , tát, és egy veres-réz hámort

Lukenhaus , Német mvs és találni.

Urad. Vas Várm. Gyöngyös Leutensdorf, kis vs Cseh. orsz.

vize mellett , Köszegtol i ban a' Leutmericzi ker.ben

З/4 ora Eszterházy várával 2o.J h.kal , egy kastélyal

és egy volt Augustinus klas- posztó és harisnya kézmü-

trommal tul. pléb.val. vekkel.

Leukersdorf, falu Szász orsz. Leutershausen , vs Bajor orsz.

ban Erzgebirgi ker.ben 90 nftk Rezat ker.ben Altmühl

h. mellyek között számos mellett; számlál 150 h.ban

takács és harisnya kotü há- 700 l. kik közül sokan az

zak vannak. itt lévô félselyem materia

Leukádia , Akamiával termé- fabr.ban dolsoznak.

вге1е8ел effyesült féí sziget ; Leutesburg, Lütisburg, hely-

a" lalfosoktól atlól árokkal ség Helvetiának Sz. Galle«

elválasztatott; utóbb a' ten- ni kant.ban Thür fó mel»

ger iszapjától árka betöltet- let,vászon's pamut fabr,

vén , ismét félsziget ma- ka!.

radt. Foka Laúcate nevet Leuthel , kastély , helység és

viselt. Urod. also Lusátiában, Lüb*

heuitra, hely. Bootiában, a' benhez közel , Spree viza

ragadozö Lakaedonok ve- partjain, LiberosaSchulen-

szedelmérol nevezetes. Le- burgi Gróf birtoka.

uktra volt Messzenia hatá- Leuthcn, falu Sileiiában, a*

ráu is, mell yet a' Lakaede- Neumarkl-Kanlheri ker. 9-

monolt elfogialtanak. h. és 470 1. Nevezetes a' hét-

Leun , 1. Lein) • esztendö* Burkus hábc

Leuna, falu Szasz orsz.bana* riiban Karácson hav. 5П«ф"



fan 1757 az itt törtent csa-

ta , mellyben az Austriaiak-

nak engedni keiletett,

X,eutckirch , vs Bajor orsz.nak

Iljer ker.ben Allgäu vídé-

Itében Eschach fó mellett,

az úgy nevezett Leukirchi

fekete erdö v. fenyves erdö

szélein , mellynek hossza ,3

ezélessége pedig közel 1 mfd

tészen napnyugottfelé Kem

pten v. Campidunum vsáig

teried. Van egy kath. és egy

evang. temploma, és egyet-

len egy fo útszája, de ade-

_ rék külsö vsai. Lak. száma

1800 mégyen , kik részint

pamut fabr.ban dolgoznak,

részint vászonnal keresked-

nek.

heutmannsdorf , falu Silésiá-

ban a' Schveidniczi ker.ben

21,50 1. kik közöttsok a' ta-

kács , fonó , 's a' fohallal

kereskedö.

"beutmeritt , 1. ï^eitmeritz.

Xieutomitchl , Leitomischl Li-

tomissle , ys Cseh orsz.nak

Chrudimi ker.ben 470 h. 3320

Ï. kik pálinka fozéssel ,

fyapjú materia szovésseí

oglalatoskodnak. Van kat.

Gymnasiuma, Cs. K. pósta-

faívatala , szép Esperesti

temploma , egy papiros

malma , egy vadas és két

fáczán kertjei; a' vs fallal

keritetik ; vászonnal , fo-

nallal, 's gabonával keres-

kedik

"Leuv , kis vár Francz. birod.

alatt a' Dyle nevü qszt.ban

találtatott , kornyéke mo-

csáros , 's alacsonsága mi-

att szükség idejében vízel

béborítathatik , most az

eggy. Belgyiom orsz. Bra-

bantia tart.

\,euvarden , 1. Leeuvarden.

í.eutbach , kis fó Silésiában ,

forrási a' Schveidnitzi ker.

Ъеп találtatnak ; innént a'

jUejjnitzi Herczs.nek foly-

ván , ebben Lebus mellett

az Odera vizébe szakad.

Leuze t 1. Leuse.

Leva, hajdani vár, és mvs

Bars Várm.ben , az ország

uton , Verebélyhez 2 mfd

F. U. H. Eszterházy és más

Uraságok, számlál 2^4.5 kat,

91 evang 625 ref és 21 gü-

rog i. Tulajdon tanáccsal ,

pléb. temp.mal , egy al.is-

kolával a' T. Fiaristák'

gondviselése alatt, neveze-

tes barom vásárral , szép

gabona és dohány termesz-

téssel, bor míveléssel , pá

linka égetéssei , és savanyú

víz forráesal. Várának vi-

szontagságit leírta Vályi.

Levant , 1. Hyeriai szigetek.

Levante, a' füldíróknál, és ten-

geri útazóknál szokásbaa

jött, Olaszoktól kölcsönö-

zött szó , mellyela' napke-

leti kôzép tengernek part-

jain fekvö világ tájékjait

jegyzik , és így közönseges-

sen e' név alatt : Görög

ország, Rómánia , Natolia ,

Siria, egy része Arabiának

és yEgyiptomnak értetodik.

AzOlaszokLevante név alatt

értik mind azokat a' tart.

nyokat , mellyek nékiek

napkeletfelé esnek az Adriai

Archipelagus, éskozépten-

gereken Dalmátiátol fog-

va egész Euphrát vizéig,

Asiában , Afrikának pedig

Egyptom országában fekvö

részeit Nilus foig, ide fog-

lalva az ezen kórtiyé-

kekhez , országokhoz tar-

tozó szigeteketis ; ellenben

a' Francziák Levante név-

alatt raég az egész Barba-

riát, ée némellykor magát

Olasz országot is számlál-

ják; az Angolok pedig mind

azokat a' tart.kat, mellyek

a' Gibraltari szorulattól ke-

letfelé egész az Eufrátig ter-

jednek ki Levantenek vagy
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re napkelefi tart.nyoknak re fordítatik.

nevezik. Ezekben a' részek- Levantin, nagytó keleti-Prus-

' ben üzött kereskedésben sziában a' Littaui oszt.ban,

részesülnek az Olaszok , melly egy ceatorna általaz

Francziák , Angolok , Oro- Angenburgi tóval , egy fó

8zok,és Austriabéliek. Az által pedig a" Wesaki és Ki-

említettLevantéi tartomá- sani tóval egybe kapcsol-

nyokbül kivittportékáknak tatik.

fobb tárgyai állnak: pa- Levens- Schiflit , mulatóhely

mut, dohány, teve éskecs- Konstantinápolytól másfél

ke ször, gyapjú, olaj, ga- órára, gybriyorüséges ker-

bona , selyem , orvos sze- tekkel 's tágas díszes épü-

rek, igaz gyöngyök , feste- letekkel. Látni itt egyfab-

kek, gummi, drága gyü- rikát is, mellybenkülbmb-

mölcsöknek külombféle ne- féle Európaí fegyverek, '»

mei. A' bé vitelnek pedig bagnétek készítettnek.

föbb tárgyai: vászon , posz- Levern , volt egy kanton a'

tó , éroz , fegyverek , órák, Mindeni ker.benVéseri oszt.

drága kbvek, aranymívek, ban az eltörlött Vesztfalia

porczellán , üveg, papiros, orsz.ban 8420 1. Föhelye

gyapjas bñr ruhák, és nyu- volt.

goti Indiabéli portékák.— Levern, (52° 22', 47" É. Sz.

Sokszor különösen a' török 26° ¿' 49" К. H.) templo-

Natolia v. Anatolia tart. mos falu , 6,50 1.

vagy is kis Asia viieli a' Liverpool , 1. Liverpool és Lü-

Levante nevet. neburg.

Levantina , 1. a' Livini vol- Levig , Levigo , Urad. és ravs

gyet. Trienti ker.ben , Tyrolis-

1,evantó , Castellum Orientis , ban.

szép , és kies hely Ligusti Le Vigan , 1. Vigan.

tengeren Genuai birtokban. Levin, fó viz a' Fifei Grófs.

Lévard, 1 tóth hely. Posony ban, ered a' Levini tóból f

Várm.b. Hegyháti járásban; Levin kis vs mellett a' Forth

kis Lévard лет messze Mor- nevü tengeröbblbe szakad.

va fótól, és N. Lévard derék Egy más hason nevü fó ta-

mvs kath. temp.mal , Gróf láltatik a' Lenoxi Grófban

Kollonjcs bírtoka. Kettöjök melly Dumbriton alólChlyd

edgyütt 3335 kat. 286 evang. vizébe ömlik.

és 87 zsidó lak. ezámlál. Az Levini völgy , Helvetiában a*

itt készített késvasak 's más gz. Gotthardt hegynek in-

vas portékák minden felé nensö tudniillik , Olasz or-

vítettnek, 's пет kevessé szág felé terjedö részében ;

hírleltetnek. Lakói az Uri kantonnak

Léveles, forént Francz. pénz jobágyai.

1 f. g.kr. ér. Levita, kis puszta sziget Ar-

Leveles tallér, Francz. pénz 2 f. chipelaguson , bátorságos

16 kr. ér. révparttal.

Leven , kis vs déli Scotziában Levorano , vs Nápoly országi

a' Fifei Grófs.ban Leven fó- Terra di Otrantoi tart.ban.

nak a' Forlhba való keve- Levroux , (47o É. Sz. 190 igr

redésénél. Sok koszén ása¿ K. H.) vs Francz. orsz.nak

tik itt , melly egy nagy Indre orsz.ban Laon meJ-

vas bányának míveltetesé- lett 320 h. 2800 L és egy



kastélyal ; lakosi borök ki

készítésével, foglalatoskod-

nak , és gabonával 'íeres-

kednek.

Lewes , helyesen épült vs An-

gol orsz.nak Sussexi Grófs.

ban a' hajózható Ouse fo-

lyó mellett, egy termé-

keny 's felettébb kellemetes

vidékben , számlál 6300 1.

kik nagyobb részint itt tar-

tózkodni szokott gazdag

külföldieknek köszönik é-

lelmeket. A' vassbányái el-

tüntek , a' kereskedés is i-

gen megcsökkent.

Lewin, helys. Cseh orsz.ban a*

Leutmericzi кег. 8о h. Sok

itt a' fazekas.

Lewin, va Silesiában a' Glaczi

Grofsban számlál 174 h. 1 090

1. kik sok vásznat szövnek.

Lewis, legnagyobb a' Hebridi

szigetek' köztt , Scótziai

Rosz nevü Grófz.hoz tarso-

zandó , hossza 100, széles-

íége 14—14 Angol mfd az e-

gész tér - nagysága pedig

800 □ angol mfd mellyen

7000 lak. találtatnak ; a*

Resort és Seafonth nevü

bblók által , mellyekmind

a' két részérôl a' szigetnek

mélyen a' szirazba benyúl-

nak, és egy föld $zorula-

tott formálnak , a' sziget 2

részre osztatatik , melly

körül északi rész Levis , a'

déii pedig Harris nevet vi-

ael , mind a' kettö pedig

egybe véye Long-Islandnak,

vagy isa' hosszú szigetnek

neveztetik. Levisnek part-

iain terem árpá , zab , len,

*e kender ; nagy része

puszta , belseit mocsárok

's tavak foglalják. Jó rév

partjain bß hering fogások

esnek ; Hajdan volt Levis-

ben Hollandi halász szálít-

vány is kiktôla' lakosoka'

haiózást tanulták vala , és

thég most is л' Hebridiak

közt, a' hajozásban Iegtu-

dóssabbak. Elödnek halá—

szatból ) és szóda égetésbol-

Van egyetlen egy vsa Stor—

navay.

Lewittown, (38a 46' 38" É. Sz.

7.5° 8' 30" К. H.) vs ész. A-

merika szabad Delevar»

tart.nak Sussex Grófs. ban,

150 h.ban 900 1. találtatt-

iiak , kik tengeri só fózés-

eel , török buza 's nádméz

kereskedéssel foglalatos-

kodnak.

~Lewistown, fôhelye a' Mifflini

Grófsk , ész. Amerika sza

bad Pennsylvania tart.ban,

Juniáta fó partján.

Lewitz, sivatagos 's mocsáros

vidék Meklenburgban ,

Schverin, Neustadt , és Par-

chimközött, mellyben szá-

mos fekete, és veres vadak

találtatnak. Fridrik Wil

helm Herczeg ebben a* va-

dasban szép vadász kas-

télyt építetett.

Leximin , Lezsimin, népes rácK

falu Szerem Várm. Illoki

jár.ban , Mitrovicztól 1 1/2

óra , 4 kat. és 1390 ó-hitü

rácz lak. tempi.mal, 33 ma-

lommal , és gazdag kóbá-

nyával. Az Illoki Urad.hoz

tartozik.

Lexington , fö vsa a' Lafayet-

tei Grófs.nak , ész. Ameri

ka Kentuky szabad tart.

nyában , Kentuky fónak az

Ohioval való bszve - folyá-

sánál ; légjelesebb 's na

gyob b vsa e' szabad tart.

nak, számlál 260 h. és 3000

1. kik bort , 's szeget készí-

tenek. Van egy kônyvnyom-

tató müvje Is.

Lexington , helys. ész. Ameri-

bának Massàchusett sza

bad tart.ban , a' Middlese-

xi GrófJban 960 1.

Ltxovii, Lexobii p, Sequana

. torkolattyánál , Galliában,

fö helyök Noviomagus, hot
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most Lisieux.',

Leyden , 1. Leben.

Leyden t Lugdunum Batavor,

(.52° 8' 25" É. Sz. 22° 7'K.

H.) v$ fekszik a* hajdâni

déli Hollandiában a' Rhe

nus fó partjain kelemetes

kbrnyékben, melly Hollan-

dia kertjének hívattik ,

czámlál 17 templomokat,

3017 h.kat , és ezekben kö-

zel 31000 l.kat. A' vs helyes-

sen épült, útszái szélessek ,

egyenesek 's viz csatornák-

tól áltvágattva vannak ,

mellyek 14,5 hidak által

kapcsoltatnak öszve. Ta-

lálni itt egy Universitást,

melly »575 eszt.állítatottfel,

3 facultast foglal (mert a*

theologiabéli hibázik) jeles

a' nagy konyvtárja , melly-

nek nyomtatványai 40000

kézírásai pedig 10000 szám-

láltatnak. Vann egy anato-

mia-chemica, ét physica-

chyrurgiabéli gyüjtemé-

nyek' szobája ; egy csillag

vizsgáló tornya; botanicus

kertje; egy a' német Alfol-

di Litteratura ; 's egy a'

rajzolás , festes , kép f'ara-

gás 's réz metszés-müvek-

nek elomozdítására üggye-

lö társaság. A'tuóTós társa-

ságok közül, mellyek itt

öszve gyülekeznek, a' sza-

bad müvek's szép tudomá-

nyok , és a' vers-szerz&k

társaságai, mellyek a' jeles

Pan poeticum v. is képes

folyosót birják , érdemel-

nek említést. Az emheri

nemzet iránt kegyes jótévó

intézetibôl a' jól elrendelt

betegek haza többi között

írónak lefestett végsS ít(fc^

let rajzolatja érdemel te-

kintetet; a' Sz. Péter tem-

plomát, mellyben amaBo-

erhave, Camper Peter '« Me

ermann szélyel a'tudós vi-

lágban isméretes jeles era-

bereknek tetemei nyugsza-

nak; az öreg kas télyt, melly-

nek most csak omladék-

falai állanak , de en-

nek kerületében találtató

labyriathez kegyesebb volt

az idö, innént az egész vsra

kelemetes к il aids vagyon.

Hajdani hires posztó, ka-

millót , indigo, 's szappan

fabrikáit, valamint szamo*

mester embereit, müvésze-

it mem lehet feledékeny-

ségben hagyni. Sziiletéshe-

lye e' vs az Anababtiszták

fejének Bockolt vagy is.Ley-

déni János szabónak , ki

számos követöktöl kôrnyé-

keztettveMünszterben(Mo-

nasterium) 1534 magát Ki-

rálynak к i kiáltatta ; а.*

Leydeni Szabóczéh méz

most is azon as/.talt melly-

nél mint tanuló inas dol-

gozott , mutogatja. A*

torténetek kronikájában

nevezetes e' vs a' hqsszú '»

kemény ostromiásról., mel

ly et 1573-ban a' Spanyolok-

tól ki állani kenszeritßtett;

a* szerencsétlenségek kro-

nikájában pedig azon szot

moni esetröl , melly itt

1807 egy puskaporos hajo-

nak meggyúlladása , által

nagy részet a* vsnak egy

szempillantatban hamu-i

vá változ.tatta , tobb ezec

lakosít sítba szálítván.

érdemli figyelmünket. Sok Leydsambeyde , kisFrancz. каз-

itt a' jeles épület; ezekkö- téiy Akron tart.ban felsô>

zül csak némelyeket lehet Ouineában az Arany par-

rövideden elohozni , ugy- tokon,

mint: az úgy nevezett hely- Leye, Legis, 1. Lys.

ség házát , mellyben ama Leyen ± 1. Geroldseck.

hires Leydeni Lukács kép- Leyte , '(ti° í6' Б. Sz. aia.lt}

J
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egyik a' Filipp szigetek kö- weiszi kerben , 19 h. lako-

zül napkeleti Indiában , si kószén bányákban dol-

hossza 16—19 szébessége pe- goznak.

dig 8— 12 mid magas bér- Liai , fóviz a' Görczi Grófs.

czek kétrészre osztják, mel- forrási a' Tschaveni hegy-

lyek mindegyik résznek el- ben találtattnak , Gradis-

lenkezñ idö viszontagságo- kuta meliett a' WippachaL

, katszülnek. Találni ittris- eggyesül.

kását, hüvelyes veteméñye- Liakura , 1. Parnassus.

ket , kokusdiófákat , szar- Liamone , fóviz líorsika szi£.

vasokat , vad disznókat , ennek északi részeit foglafó

méheket , külombféle ha- ' Líamone nevü oszt.ba, mely

lakat , építésre való köve- Casa nova meliett a' Sago-

ket 'sa't. Lakosinak szá- nai öbölbe szakad.

ma 22,500 tétetik ; Spanyo- Liancourt , helys. Francz. orsz.

lokbirtoka. Fö helys. Ságor nak északi rés/.ében az elö-

Van itt egy Baybay nevü ben i Beauvesis kis tart.baa

igen jó kikötö is. m'ist Oise oszt.ban , van i

Leyton , vsLev fó meliett An- szép kastélyja.

gol orsz; Bedfordi Grófs.ban. Hanne , fóviz északi Francz.

Lezat , vs Francz. orsz. nak orsz. a' haidani Boulenois

déli részeiben Arriege oszt. tart. Picardiában , a' raos-

ban, a' hajdani Foix tart. tani Calaisi ten^erzug oszt.

ban nem messze Leze fó- ban , melly Boulognén' a-

hoz , 420 h. 2520 1. számlál. lól a' tengerbe szakad.

Lezayzk , kameralis urada- Linnnet , eggyik a' legjobb

lom 'ь vs Galicziában a' vssai közzül Spanyol orsz.

Rzeszovi ker.ben Szan fó- Asturia tart.nyáaak.

nak bal partján, van egy Liard , kis váltópénz Fr. orsz.

kath. koz iskolája , és egy ban , illyen néjrybol áll egy

a' zsidóké. sou ; valami csekélységgel

Létaux , vs Francz. orsz.nak kissebb 1 krajr zárunknak

déli részeiben Puy de Do- negyedjénél.

me oszt.ban a' hajdani Au- Liban, S<"hliki Gróf urodalom

vergne tart.ban Allier es vsa Cséh orsz.nak Bitscho-

Done fó vizekkcJzött , Cler- vi ker.ben 1,50 ház.

monttól kelet felé, szám- Libanus bérezei , Syriában fe-

lál 560 h. егекЬепззю 1. küsznek , és Kaukazu* ha

llow , (51° ¿3' E. Sz. 53° 4j/ vas hérezeinek 's Taurus

К. H.) ker.béli vs az Euro- hegyének kinyúlott ágai-

pai Orosz birod.nak KiïTski ból formáltatnak , mellyek

Helyt.ban Sem folyóeska innen Arabiának del í'ele

meliett; 38 faházaiban 236 leterjedvén , Bab-el-Mandé-

lak. foglal. bi tengerzugnál lelapulrán

J^hassa, 1. Lahassa. л rónaságban válloznak. Sy-

U JJfrmite , déli Amerikai szi- riában való bémenetelektôl

get, ennek végso déli^Horn egész a' 35 északi szélesség-

nevü fokával. nek gradiesáig raasfosságok

Xihispotey, vs déli Francz. orsz. 1200 ölnyi , innént egész a'

ban des Landes oszt.ban a' 34o lassen lassan 1600 ölre

hajdani Gascogne tartom. ( vajry Billardiere szerént

1540 lak.kal. kózel Я949 ölre} nevekedik,

Lhotia, falu Cseh orsz. a' Bud- ezentúl ismét alább szál

olly



oily army ira , hogy Syriá-

иак déli széleihez közelget-

vén , alig tészen magossága

400 ölet. Az északi széles-

ségnek 340 felül ezen bér-

czek két részre oszlanak ,

az egyik , melly napnyn-

gotnak fekszik y Libanushe-

gyének , a' másik pedig ,

melly napkelet felé terjed,

Antilibanus hegyének ne-

veztetik. Mind a' kettô

szembetünoképen külöm-

bözik, mind miveltetésére,

mind pedig népességére

nézve a' többi Syrîai vidé-

kektöl. Forrásainak , pa-

ta-kjainak bovsége , kelle-

m'etes levegöje , foldének

termékehysége , melly a'

këvér rónaságnak minden-

féle novevényeit bôven

nyujtja, földi paradicsom-

má , téjjel mézzel folyó

vidékké változtatják Liba-

nus bérczeinek kôrnyékét.

Fôbb termései 's nôvevé-

nyei : a' regenten mar ne-

vezetes czedrus , és cziprus

fa, tölgy , füge, szederj ,

borostyán faja, 50—60 fon-

tos fürtöket termö szölötö-

kéi "s a' t. Mindenek elött

kimutatják magokat Libai-

non kôrnyékinek északi ré-

szében Eden és Kefiroan ne-

vü Maronitáktól népesített

kerületiei , mellyek mint

forrásaik 's nedvitö patak-

jaik, mind g-yönyörü kert-

jeik 's külombféle nbvevé-

.nyeik, mind mezèjek 's rét-

jek , marhájok 's vadjaik

bôvségére 's jóságára néive

a' többi kôrnyékeket szem-

látomást felülhaladjak. Dé

li részét Druzok Nemzete

lakja , mellynek Scinf ne-

vü kerülete a' többi között

legjobb selymet nyújt. —

. Eszaki Tészébol ered Oron-

tes folyója , melly a' kôzép

tengerbe siet."

HÜB. LEX. III. DAR.

Libanova > azeÎBtt Magira va

Macedoniában Török orsz.

ban.

Ubbau, Letti Lepeja , Liba-

via , 4.5' mÉ- Sz. 390 K.

H.) kereskedö vs a' hajdaní

Kurlandiában , most a* Mit-

taviai Helyt.ban Libau fo-

lyónak a' keltti tengeröböl*-

ben való torkolatjánál, sok

apró szigetekkel megrakott,

'e hallal bövelkedö tenger

partján ; száma házainak ,

mellyek nagy részént fából

és a' dühöskodö forgó sze-

lekmiatttsak egy emelecre

vannak építve, 450-re , lak»

nak pedig 4500-re tétetik.

Van egy megjavilott rév-

£artja. Lakosi nem csekély

ereskedést üznek , kivitel-

béli portékai : börböl , len-

böl , kendarböl , vajbtíl, fa-

gyuból, dohányból, sós hús-

ból , halból , 's gabonábóí

áll , mellyeknek értéke »

milliom , a' béhozott porté-

káknak pedig csak 800000

(Rubelekre ment vala érté

ke. 1808 eszt. az ide való

révpartban ,51 hajók jütteb,

innént pedig 48 eveztek ki.

Találni itt egy derék ten-

geri ferdöt is.

Ubbiano , falu a' Toskaniai

N. Herczs.nek kôzép tengsr

partjain fekvö részeiben ,

egy hegyen épült kastéllyal,

és egy büdöskö hutával ;

közel ide találni egy sava-

nyú viz forrást , és egy he-

lyet , mellybol mérges göz

hat ki , a' károknak elhá-

ritása végett be vagyon sö-

vényezve.

"Libenz , Lxibenz , Lubenecz ,

hatvan házból álló mvsCseh,

orsz. Ellbogeni ker.ben, van

egy kath. pléb. temploma.

IJbethen , \, Bánya-Libeth.

hibici p. Italiában , Sessites

vizénél lakott n?mzetség;

fövsok Vercellae (VercelliJ.
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ïtibin , Lîbyna , Cseh falu az

Ellbogéni ker.ben , van egy

kastélya , ásványos forrása,

i kath. temploma , és egy

Zsinagógája, gyümölcskü-

lönösen termesztetik, a* Li-

bini jószághoz tartozik.

tiibita , helys. a' Tergesztomi

vidékben , szép ménessel.

hibitza , L Leibitz.

hibiiti, falu Cseh orsz. a' Bun z-

laui ker.ben 50 ház. 's egy

kastéllyal, lakosi jó kom-

L'jf mivelnek.

laibmühl , lengyelül Maitom-

tyn , (S3° 4.5' аУ' É Sz. 37a

31' К. H.} ve napkelef i Prus-

sziában a' Mohrungi kerül.

ben Liebe fó mellett ; 156

ház. 1030 lak. számlál , kik

nagyobb részint halás*ok

's posztó szovók. Vidékjé-

ben közei 70 szigetecskék

s/áailáltatnak.

tuboci , nagy falu Cseh orsz.

a' Leutmerit/.i ker.ben AI-

bis vize mellett , 92 házból

áll ; Gróf Pachtai birtoka ,

kinek itt egy kastélya va-

gyon ; taláíni itt jó ásvá

nyos forrást és ferdöt.

ïjiboch , terjedt falu alsó Sta-

jer orsz. a' Gräczi ker.ben

a' Libochi pataknak a' Kai-

nachal való egyesülésénél ,

egy helybéli káplánysággal.

\iibochowan , falu Cseh orsz.

Leutmerici ker.ben Albis fó

partján , 69 h. kobányával,

és szolö hegyekkel.

"Libochowi'z,Dietrichstein Her-

czegnek helysége Cseh orsz.

Leutfnericzi ker.ben Eger

fó mellett ; 134 há/.aiban

, mintegy 1100 lak. számlál,

egy pompá» kastéllyal ; van

1 kath. pléb. tempi, derék

juh tartása, sáfran termesz-

tése , melly rég szorgalma-

sabban 's nem csekély elö-

menetellel üzettetett, és 1

ásványos forrása.

\iborcta , tóth falu Trencsin

Várm.ben TrencséntftL 2 tfa

óra nem messze Vág vizé-

töl, mellyben a' lukoiok

halászattal foglalatoskod-

nak. A' hason nevü bérczei

egész Morva orsz.nak ha-

táráig kiterjednek.' A' tu-

dumányok fundusához tar-

tozandó ; 387 bat. és 5 zsid.

lak. Nemsorától, mellynek

filiája 1/4 óra fekszik.

bibnurne, ( 44° 55' E- Sz. 17°

24' K. H.) vs déli Franczia

orsz. Gironde v. Becd'Am-

bes oszt.ban a' h ijdani Gui-

enne tart. Isle folyónak a'

Dordogneval való egyesülé

sénél ; 900 ház. mintegy 8080

lak. foglal; van e^y rév-

partja, hajós iskolája, bör

's porczellán fabr. Kereske-

dik borral, gabonával , 's

•óval. Közel ide van a' Dor-

dogne vizében egy neveze-

tes Marcaret nevü forgó.

Libfe-sur-Stirr.brr, 1. Charleroy.

Libumia , Dalmatia és Japidia

köztt, Arsia , Titius, é.s Te-

danius folyók közepette

tart. Europában* Likosi é-

pítettek legelöszor könnyü

hajókat Vegetius' tanúsága

szerént. FÖ vsa volt Alvo-

na (Albona), Senia (Zeng),

Jaderu 's a' t. Most btriá-

naknapkeleti partjai,Kaszt-

na , és Bersr.hetz vsokkal.

Libya, nevet viselt 1) egész

Afriíta recenten. 2) Afric.á-

nak /Egyptus és Syrtis (Si-

' dra) köztt fekvo rétze , 3)

annak iEgyptus nyugati ré-

szével határostartománaya.

У Része volt tulajdon Li

bya , Libycus Nomus , II.

Marmarica , III. Cyrenaica,

máskép Pentapolis. Fó he-

gyei voltak : Aspis, Ogda-*

mus , Bascisâe , és Anagóm-

bri. Fó vsiDrepanum , Pe

tras , Cyrene , Ptolemais ,

Berenice 's a' t. Lakosi vol

tak Adyrmachidae, 's a' t.



Itt fekszik most Sarah pusz- és 1000 lab. kik kozñl 7^

taság. zsidó. Itt két patakok a*

picata , I. Alicata. fold gyomrába vesznek

Lieates , Licatii p. Licus vizé- Lichtenau , volt kanton az el-

nél lakott nemzetség Vin- törlött Vestfália országnak

deliciában , ío vsok volt Verra oszt.ban az Eschwegi

Augusta Vindelicorum ker.ben áilott 11 helys.kböl,

(Augsburg), Damasia 's a' t. és 4790 lak Fft helye volt:

íficrín , egyik a' HoTváth or- Lichtenau, köf.illal kerített vs

szági katona'vidéknek 8ke- • Meiszner és Riedforst kö-

rületei közül , Dalmatzlá- zött , Casseltöl harniadíél

nak tenger partjaitól he- óra járásra , 3 refor. tempi,

gyek által választatik el ; kal , 223'h. és 1210 lak; 1 •'

vannak kis folyói; nagysá- Lichtenau, vs Badeni N. Hercs.

ga 47 □ mtfd. mellyert 2 ben a' Kinzingi ker.ben y 154

mvs,' 106 falu, és 32735 lak. h. és 910 lak.

találtatnak. Fo helysége Lichtenau, mvs és vár Brjor

Hozpits. • -" t .•»..! orsz.nak Rezat ker ben Re-

Lich , vs , éskástély Wetter fó zat folyótól íormált sziget-

meüett a' Nassaui Herczs. ben.

1300 lak. Solmi - Lieh vagy Lichtenau, falu a' Hildburge

llohen'so'lmi Hei*ez.nek tak- házhoz tartozó Coburgi Her-

hfclye. Most a' Burkusorsz. czegs. részeiben , 10 h. bá-

faoz 'tártoeitíJ ' • ■ ' л 1 r dog 's vashámorral. ' • -

Lichen, Lychen, vs Plegefeuer Lichtenberg,, vs Bajor orsz.nak

nevü tó mellett Ukért-Márk¿ Main ker. 82 h. 680 lak. vaii

ban Brandenburgba*. La- gyapju fabr. : rúdvas 's bá-

kosi szálfa -s! deszka kérès- dog hámorjai , márvány ,

kedes¡bol élôdnek. ¡ ¡ * ' : 1 réz , és vas bányái. Portal-'

Lichendorf, helyesen épüít fa- ''lal 'з gyápjuval kereskedik.

lu alsó Stiriában , a' Gràifczi Lichtenberg', falu Szász orsz.

ker.ben Mura vize mellett. ' Meis/.ni ker. 136 h. goo lak.

Lichfield, 1. Litchfield. pantlika 's vászon fabr.-

Lichttull , 1. Liechstall; Lichtenberg , 1. feläö és alsá'

Lichten , falu Austriai Silésiá- ' Freden.

ban. Jaegerndoríi Hrczs.bèn, Lichtenberg , 1. Hanau -Lich-

a' Troppaui ker.ben öaizi- tenbVrg.' •

nie vi/.e mellett ; van hely- Lichtenberg , 1. Oftheim.

béli káplánybásra . 2 liszt- Lichtenhü'f , ka&tély kö/el El-

malmai, 284h4zaiban szam- be folyó partiaihóz a' Szász

lál 1670 német lakosokat , váíasztó ker.ben a'Srhwei-

kik föld 's kender mívelé*- nitzi Tiszttiríósiffban , eb-

bftl , 's jó fonal ké*/ítésbr>l ben a' Dániai Király haz-

élnek, Talalni vidékjében bol szármszó két testvérek

'egy savanyú víz forrást is Wilhelmine Ernestiiie Pa-

Lichtenau , az eltörlött West- latinatusi Választo F.ùéde-'

faliai orsz.nak Fulda oszt. lern , é« Anna Zsófii ITI~d.it

ban Paderhorni ke-.!>en volt János György Siász VáHsz-

kanton , áilott 9 helységek- tó Feiedelem. o^vegyéi há-^

böl , és 3З20 lak. F6 helye tra lévfí napiaikat holtigT

volt: • • - toltot+ék, és a' pompis sír-

hichtenau , ( e¡\0 57/ É, Sz. ban eltemettettek. Kozet a?

i6o %i< ó" H.) vs 160 h. tastélyho/ fekszik Lichtet

)7 *
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burg falu. ; ■ Schdnburgi Grófhoí tarto-

£¡ichteneck , urod. és kastély zandó Erzgebirgi her*. «50

a' hajdani Breiszgau , most h. és 4700 lak. van hegyén

Treiszami ker.ben Badeni épült kastély ja ; vászon ,

N. Herczs.ben. gyapju , harisnya és papi-

'Lichteneck , Itastély és urcdal. rps fabr.

Inzaghi Gróf birtokához hic/itenstein , hegy en.épült yár

tartozandó,fels,ó Stajer orsz. és urodal. Ens íolyó alatt

Í).an Brucki }te,r-ben Mürz levo Austria tart. Eé.csi er-

folyó mellett. Vi'dékjében dö abó negyedben a' Möd-

hason nevü várnak pmla- lingi hegy v¿rral , mellyhez

débit találni. . . a' tart.béli tórvényszék is

Lichtenfels , vs Würzburgi N. : tartozik, oezvekapcsolva.

Herczs. Main folyó mellett, \,ichten«tein , urodal. és Itastély

23$ h. lóao lak. kik fával iekvö §tajer orsz. Judenbur-

kereskednek, gyümölcs ter- . 'gi ker.ben Judenburgtól 1/4

. mesztesböl 's щагДа tenyé- óra Báró.Künigsbrunn Zsig-

. szetböl élnek. ,-; mondhoz tartozandó; ko-

Idchtenfurt , falu . yae Várm. - Tzel adje' láttatnak egy régi

Rokonrztól 5/4 óra. F. U. . he$Sfi kastélynak- ".mohos

, . H. Battyányii X-akosi Hotv flnalÁdiék». • J< -i-or-n

vátok 's NémeLek:, )uh tar- "Liçhtenvpoide , ys Belgyipmban

.. tásból , kendcr k,iJ<észítés- . . l<¿l8é: Yí*f1>( Uala tartba'n,

böi, 's fold- n>jrv#M»bôl él- van 1 kastéllya , адао , lak.

' щеУ. Van jift; egy.nagy 'a ■ BáMífteide.birtoka. - л .1

^ jeles vadasífprb, , d .¡ , : , Lichtenwald , helyesseil épült

Lichtenu^cH X, faí,« lEllbogeni _ . mv$fí^só Staje.rLo*3i5*a?,Çïiil-

~ ker. Cseh prsz^ban 1.50 ház. ., lei ker.ben feksflik-.a' Szâ>a

1 -ée-, czin: ' banyáyal. Lakosi partjain , 130 h. van 1 pléb.

fqldmivelesböl élnek i és salétrom fozoháza> és kas-

külombféle vsi mestersége*- téllya; ide tartozik Unter-

ket üznek. Van egy katli. Üt htenwald nevü jósz«g is.

Esperestes temploma. hich.erwrlde . vs Belg.y. orsz.

bichtensteig , (47o W 43" E. Sz> nak keleti Flandria tart.bau

és a' 6° 44' 2,5" Párisi keleti -, 4610 lak Francz. birod. alatt

hosszaság alatt) rút кis ve tft*' . Lys nevü oszt.ban fog-

Thur fó mellett Helvetiá- lalt helyet.

nak St. Galle.ni -kant.ban , Lichtmeszberg, igen magas bér-

, hajdan Toggenburgnak fö- czek felsö Stajer orsz. a' Ju-

- helye; vászon 's pamüt fa- denburgi ker ben , melly ál-

•briítákkal. tal egy alkalmatlan út ve-

Jaichtenstein , Herczs. mellynek zet Admont mysban.

állító részei a' VaducziGrófs. hichwin , (54° 5' É. Sz. 53o 35'

és a* Schellenbergi urodal. ; K. H.) ker.béli vs Orosz bir.

- fekszik Helvetia és Bavaria Kaluga Helyt.ban Lichvin-

között, nagysága 3 □ mfd. . ka fó mellett, melly karja.

mellyen ,^000 lak. számlál- az Oka vizének , гЯ4 héz.

tatnak. Birja Lichtenstein 1170 lak. kik marhával, ga-

Károly Nep. János harma- ■ bonával, 's kenderrel keres-

dik fia az Austriai Lichten- . kednek.

stein Hercz.nek , hason ne- hicsirt , Licirtowce , tót falu

vü hegyen épült várral. . Sáros Várm. Tor.isza mel-

~Lichten*tein , .vs Szász orsz. a' _ lett, van egy szépkastélyja,
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serfozö háza, és jó Fétjei. lasztják, a' mostani Lom-

Lidfi , ■ ($2° 30' E. Sz. 40o К. bardi-Velenczei kirs. Benne

H.) kèr.béli vs az^ Orosz bi- fekvft helység ezámlál 2000

rodalomban Grodnói Helyt. lak. es egyszersmind Velen-

Lida , fóviz Svetziának nyu- czének Chioggio nevü külso

goti Jochía tart. ban meíly vsát állitja.

Lidköpping mellett a' Ve- Lidsborg, 1. Lautenburg,

nertóba ömlik. Liebana, kis tartomány a*

Liddeidale , kis tart. déli Sko- Spanyol Asturiában , itt

tziának Angol orsz. széleit nyerte a' Saraczenek eilen

érô kftrnyékében, nagyobb elsö gyozedelmét vitéz Pe-

részinthegyes , nevétLidda lágius keresztéñyek hatha-

í'ótól kölcsönozi ; egyvárost tos védje a' beütött Arab-

seu talalni benne. sok v. Saraczenek eilen. A*

bidképing , iól épiilt vs nap- kôrnyék telivan hegyekket

nyugoti Gnthiában Svét/.ia mellyek az Europai hegyek-

orsz.ban Lida fónak a' Ve- nek hivattnak , jó gabonája,

neri toban való torkolatjá- marhalegelbi,és bora terem.

nál , egy széptornyos fedé- 'Liebau , Lübau, vs Silesiában

leí diszesitett tanácsházzal; a' Volkenhain т Landshuti

1600 lak kik fbldmivelést, ker.ben Bobér fó mellett,

és csekélyebb kereskedést a' tender szine felett 1493.

üznek. Jeles vásár helye lábnyira , 277 házalban ,

vagyon , mellynek hossza 1780 1, számlál; vannak jó

's szélessége több mint 2,50 vásznot szftvö s/.ékei.

singeket tészen, nagnyugo- Liban, Libawa , kis vs Morva

ti Grothiában leghiressebb. orsz.ban Prerau ker.ben egy

Lido , Olasz 8/6 tenger par- kis folyocska mellett, van-

tot jelent; kiilönössen pe- nak 206 házai es 1380, lak.

dig Lido nevet viselnek Ve- egy pléb. Az Ollmütz Ersek

lencze vsának ellenébefek- birtoka.

vo Malamoccói partok , Liebe, 1. Lobau.

mellyek egyszersmind ter- Liebemühl , 1. Libmühl.

mészet által erösitett rév Lieben, falu Cseh orsz- ban a*^

partot, 's sánczólt kastélyt Kaurtzimi ker.ben 136 ház.

képeznek ; itt szokta haj- egy kastélyal , és egy se

dan a* Velenczei Vezér (Do- lyem kézmüvvel.

ge) Aldozó csötörtök nap- Liebenau, mvs Cseh orsz.ban

jan magának az Adriai ten- a' Bunzlau ker.ben 267 há-

gert, abban egy gyürüjt zakkal , kath. pléb. tempi,

vetvén , eljegyzeni ; a* vs mal; lakûak itt kö met-

oltalmára készren alió hadi szök , bik a* szomszéd he-

hajoknak is itt volt fekvé- gyekben talált fei draga

sek. köveket a' kereskedésre al-

"Lido di Palestrina , hosszú de kalmassá teszik: keresked-

keskeny sziget Velencze vi- nek vásíonnal.

dékiben , egy hason nevü Liebenau, város az eltörlött

helységgel. Ve&ztfalia orsz.ban Fulda

hido di Sotto marino , eggyik oszt.ban a' Casszeli ker.ben

a' déli , hosszú de keskeny fekszik egy a' Diemel vizé-

szigetek kozül » mellyek az toi formáít sn'getben 123 h.

ugy nevezett Velenczei La- és 940 1. számlál.

gunákat a' tengertöj va- Liebenau, ve a' Saxoniai-Hild



fmrghauseni Herczegs.ben ;

környekiben találni a' Fri-

drichshalli gazdag so bá-

ny abat.

Liebenau , kis ye also Silesiá-

nak Glogíiui Hercz.ben a'

Schvibuziai ker.ben. Van

egy kath. és egy luth, tem-

ploma: Lengyel orsz. szé-

lein fekvö Paradicsom ne-

vü monostor birja. A' luth,

templomot Luthernek Len

gyel kuvetöi is látogatják.

jjebenau , helys. az eltörlott

Vesztialia orsz. Elbe es Ve-

eer torkolatjainak oszt.ban

mostani Hannoveria kirs.

Aue folyó partjain 209 há-

zakkal.Finóm csipkét,melly

a' hires Brabantiai czipkék-

nél nem alább való , és jó

sallókat készitenek lakosi.

f,!ebenberç , urod. 's kastély

Karinthiában nem messze

Glán fótól Sz. Viet, és Gla

neck között.

Liebenbui g , hegyen épültvár,

melly alatt Lebe nevü falu

fekszik. A' volt Vesztfalia

orsz nak Ocker osztályban

Goszlár ker.ben 's hason ne

vü kantonban feküdt , 6

helys. ekbñl, és З000 1. állott.

Hubenstein , helys. Cseh orsz.

Ellenbógi ker.ben az Egeri

Íárá¿b«n 178 h. Van egy

kath. pleb. A' királyi Cseh

Liebensteini jutalom jószá-

gokhoz tartozandó. A'szom-

széd madras hegyeken szép

négy szegü és más köszörü

kövek törefettnek.

Liebenstein, falu a' Meiningi

Herczs.ben Altensteini Tisz-

tartóságban egy ásványos

efféséVes kut forrással.

Liebenthal , Lowenthál, vs Si-

lesiában a' Lövenberg Bunz-

laui ker.ben г.35 h. és 1130

lak. kik finom fonalat, pat-

tisztot 's t. ef. készitenek.

Hiebenwaide , к is vs Havel mel-

lett Brandenburg! këzép

Márkban Burkus orsz.ban

mellynéí a' Finovi v. Füh-

nei csatornya lsvizrekes-

szekkel kezdödik , ez Havel

. vizét a' Finovi v. Fühnei

íóba háritja , és igy Alsó-

Fino mellett Finov vizét

Oderával kapcsolja. 175 h.

1620 1. találtatnak. ïtt van

a'királyi Bischofswerdi mè

nes.

jiebenwerda , kisvs, erösseg,

és tisztartósága' fekete Elsz-

ter vize mellett Wittenber-

gi ker.ben most Burkus or-

szágho* tartozik , számlál

ill házaiban 1.570 lak. kik

posztót , külombféle szött

materiát , és vásznot szöv-

nek. Lakhelye egy Super-

intendensnek. 1733-ban az

egész erosség Archivumjá-

val , és a' vsnak 20 házai-

val gyuladás által hammu-

va változtatott.

Liebenzell , v Zell, kis vs és

tisztartoság egy keskeny

vülgyben Nagold mellett

Würtenbergi orsz.ban Calvi

ker.ben az ugy nevezett

Schvarczwaldban Calv, es

Pfortzhcim között, szama

íak.nak 1000 tétetik , kik

sok kalanakat készitenek.

Nem messze ide két meleg

ferdok u. m. az alsó és fel-

sö Zelli ferdok,találtattnak.

Lieberose , vs alsó Luzatiában

a* Lübbeni ker.ben , Spree

erdö szélein , 1.54 h. 920 lak.

kat számlál , kik kentész-

kedésbôl és posztó szôvés-

böl elödnek.

Liebersdorf, falu Silesiában

Bolkenhain-Landshuti ker.

ben 380 lak. kik kószén bá-

nyákban munkálkodnak.

~LiebenioolkoiuitZynem.es vsSzász

orsz.ban a' Leipczigi ker.

ben 660 lak. к al.

Liehethal, falu Szász orsz. a*

Meiszni ker.ben Stolpeni

tiszíségben 49 h. 200 lak. és



fövenyes lift bányákkal.

"Lieblos , Isenburg-Büdingi fa-

lu 500 lak. 's számosgyap-

)u hariznya fabr.kal.

ï,iebstudt , vs napkeleti Prus-

sziában Mohrungi ker.ben

riera messze az ángolnával

bövelkedö Mindeni tótól 179

h. 1430 1. számlál. Vanna^

pos/.tó 's kalap fabrikái. Á-

sattatik itt Kalles agyag.

Liebstadt , nemes varos Szasz

Meiszni ker.ben 89h.es 440

1. é\ egy kastélyal. Most

Veimári N. Hercz. birtoka.

\,iebwrrda, falu Cseh orsz.ban

a' Bunzlau ker. Gróf Galai

birtoka. Van savanyú viz

forrása.

Liechen , 1. Lychen.

"Lichstull , Liestall, ("47° 29' 7"

É. Sz. 5« и' 44'^ K. H. Pa-

rizst<51 véve ) diszes kis *s

igen szorgalmas 300 h. és

1600 lak. Alió vs Ergolcz

meliert Helvetziának Basi-

laea kantonjában. Lakják

sok fabrikánsok 'skézmüve-

sek , szbnyeg fabrikái , vas

és rézbányai, papiros mal-

mai hireltettnek.

Ließandini , vagy Livoniai ,

Helytart. Orosz bir.ban (56o

.30' egész 59o E. Sz. 39egész

45* K.H.) az elfttt Riga fö

vsától Rigai Helyt. nevet

viselte; áll a* hajdaniLiv-

landi Herezs.bol¿ mellyet

1721 Nagy Peter Császárnak

kéntelenittetett Svetzia en-

gedni a' % milliom tallér-

ért. Fekszik a' keleti ten-

gernek partjain, melly itt

a' nagy Rigai öblöt formál-

ja , Sz. Pétervárí, Pleszko-

vi , Poloczki és Kurlandia

vagy is Mittaviai Helytar-

toságok köztt. Nagysóga

938 1/2 □ mfd. mégyen. Ég-

hajlatja mérséklet , egéssé-

ges , bator egy kevesé ned-

ves. Földe nagyobb részint

róna , melly lassan íelemel-

kedft dombokkal változik »

tenger partjai magossak %

sok folyóvizektftl, patakok-

tól nedvitetik, ezeknek szá-

ma kozel 8«o mégyen; ta-

vai szémoss .k, ha hiheto

1120 a' tavainak nzáma ,

benn foglalván aprobb na

gyobb mocsárjait is. Jeles-

sebb folyovizei : a' Düna,

's Bullenaa ; parti folyók

közül а/. Aa, Salis, Pernau,

és az Embach , melly a'

Vünzjenvai tavat a' Peipusi

tóval öezve kapcsolja. Ta-

vakközött: a' Peipus, Vürz-

jenva , 's Buntek tavai. E-

legendoképen termékény

földe külömbfele gabonot,

jó kendert, lent, mézet ,

viaszt; szarvas marhákat,

lovakat , vadakat , prém

böröket, vi/.ei |ó izü kala-

nat , erdöi jó fát szolgálnak.

Aeványi : gyöngyteknok ,

mész -fövenyes kövek , *ó,

gipsz, kôszén 's a' t. Népes-

sége a' Iegújjabb' ezámlá lás

szerént .5424,50 tészen , ezen

számnak kilencz tizedjét

Eszthek' és a' Lettek' s/.á-

mos maradékai állHi-ík,

kikkèl a' régi Livpniak is

öszveolvadtak', ezek mind,

rab szolgái az Orosz Nemes-

ségnek , kivévén Salisfolyó

mellett a' Vendeni ker.ben

lakozó tiszla Livóniaiakat,

kik 1804-ben felszabadúlván

tulajd^nságot nyertek. E-

zeken khül laknak itt bá-

tor kevés s/.ámmal Oro-

szok, Luther. Németek, Dá-

npk és Svédek. T6bb fog-

lalatoslágaik a' fóldmivelé?

's marha tenyészet sök vász-

not szövnek 's pálinkát é-

getnek ; fabrikái nem szem-

be tünök; még is virágzik

a' kereskedés , ki vif.ettnelt

nagy számmál lovak , hi'¿-

lalt marhák , kender len 's

a' t. -г- Ezen Jielytartóság
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ha j clan 9 most csak ,5 kerü-

Ietekre vagyon osztva; ugy

mint: Riga, Venden, Don-,

pat , Pernau , és Arensburg

v. Oeseli ker. mellyek bi-

zonyos privilegyiumokkal

birnak. Fövsa Riga.

Liege , 1. Lüttieh.

Liegnitt , Herczs. alsó Silesiá-

ban, Jauer, Breszlau, Glo-

gaU, és Volaui Hercz.ségek

köztt , foglal magában 40Q

mfd. és 95760 lak. Foldjena-

gyobb részint róna , Kacz-

Drávában való szakadásá-

nál, számlál 230 h. 1600 1.

egy gymnasiumot, egy sar

ga réz, és egytdrót fabr.

A' Lienzi szoros "út nagy e-

rosségel bir Drava mellé-

kiben.

Liepe , falu Brandenburg! kö-

zép Márkban a' felsö Bar

mini ker.ben itt van még

egy régi pogány temeto kü-

lômbféle hajdan imádott

vitézségü ferfiak sírhalma-

ikkal.

bach., Odára, Schvarczvas- Liepitsbach, falu Karinthiában

ser , es a sebes Neisze fo-

vizektöl nedvitetik. Föbb

termései: gabona, kender ,

lovak , mész , fövenyes kö-

vek 's a' t. Elosztatik 3 ke-

TÜletekre: Liegnitz (10 \f\

□ mfd3iooo lak.) Goldberg,

és Lüben. Fö vsa:

Liegnitz, (.51 o îa' 30" E. Sz.

3305'2'K.H._)feks7.ikSchyarz-

wasser és Kaczbach folyók

egyesüléséñél 740 h. 7480 1.

Van egy luth. Sz Péter, és

Pál temploma, nagy konyv-

tárja , 1 luth. Gymnasium-

)a , nemes Akademiája

a Dráva partiain neveze-

tes a' vas javitása véget fel-

állitott henger müvei és

lángkemenczéi miatt.

Lier , Lierre, Lyra, (51o 9'

É. Sz. чг° il" К. H.) vs a*

h«jdani Austriai Brabanczi-

ában , most Belgyiom orsz.

nak dé! i Brabanczia tart.

ban a' két Nett ( Netthes)

folyók egyveledéseknél ,

loooo lak. kik vásznot, csip-

két , posztót, szön materiát,

répa olajt , kartont készite-

nek ; derék marha vasárjai

és s/.ámos pamut fenyó rok-

kàï érdemelnek emlitést.Fyzikai eszközei , Silesiá

nak természete kincsek Lier, 1. Leer,

gyüjteményei. Külombféle hierort , Leerórt , 1. Leer

fabrikai 's müvei : и. m. pa- hiejer, folyóviz Karinthiában,

ritut , czitz, parket, bör ,

gyólcs , csipfce, sélyem, ken-

dök , mellyek az ugy neve-

ïeltSyriai selyem nbVevény-

jiek s'zálaiból szoyettnek ;

tovább dohány, viász gyer-

tya, Berlini kék festék mü

vei. Ezen partékaival , de

kivált gabonával lak. meg-

ered a' Szalzburgi széleken

fekvö fekete szarvnak hiva-

totthegyböl, délnek erány-

zott folyását Ortenburgnak

el'enébe a* Drávába végzi.

Lieskau , falu az eltörlött Vest-

falia orsz.nak Saale oszt.

ban .34 h. és »30 1. kik kö-

bányákban mnnkálkodnak.

lehetös k,ereskedést üznek. Liettfont , alsó - Szaxoniában

Lienen, falu a' Bergi N. Her- szo"

czs.ben mar Burkus kjrály

birtokiban az Emszí oszt.

ban ; termeszt lent, készit

vásznot, és gyeptözeget áss.

frieñz , Loncium , igen régi vs

TyroHsban , a' Puszter

VÜlgybeii bzoja folynak a'

kásban jött bizonyos ne-

hézség mértéknek neme ,

melly rendszerént 1,5 kôzsé-

ges fontokat, Hannoveriá-

ban csak 14, ellenben Mek-

lenburg és Danczig kornyé-

keiben f 6 , Hollandiában is

kczönseges 15 fontokat té
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szen, Svétziában pedig 20

márkból áll.

L.ÍCSL41 , f'alu Orosz birodal.

Mohilew oszt.ban nevezetes

egy ütközzettßl , mellyben

a' Svédek Vezérje Löven-

haupt az Oroszoktól meg-

. verettetett.

Uestall , 1. Lichstall.

£.ietawa , urodalom Trencsén

Várm.ben mellyRajecz mvs-

ból , 1 omladekos kastély-

ból , ésfalukból áll. A'Lie-

tava nevü tót falu Rajecz

folyócska mellett fekszik 's

máskép Lucska - Lietavá-

nak is hivattik, fölötLe egy

hason nevü kastélyt talál-

ni , a' falu közeprendü, lak-

jak e^ynehány Nemesekis,

van egy kath. temploma.

Lakosi foldmivelésbñl él-

, пек, számók 490 kath. és

12 zsidó.

Lieu-Kieu , Li-e-u-Ki-e-u , v.

is Liquéjo szigetek (23o 32'

E. Sz.) oszvességessen 36 na

gyobb 's kissebb szigetböl

állanak. Fekvések kelleme7

tes éghajlat alatt Korea ,

Formosa , Japan és a' Fü-

leppi szigetek köztt talál-

tatik. Fejedelme független

örökös kir. a' Chinai Csá-

szárnak oltalma alatt, bir-

tokát az emlitett 36 ssige-

tek állitják, mellyek na-

gyobb részinttermékények,

- sokan közülök külombféle

természet adományival igen

is bövelkednek, föbb ter-

mései gabona, riskása, déli

drága gyümölce, herbateé,

bors , fekete czul<or, pa-

mut, piszang, dinye, ana

nás , czitron, czédrus-kám-

for borostyári-ében-fíík ; lo-

vak , juhak , öhrök , szar-

vasok is ambár ritkábban,

pávák , tollas baromfinak

külömbfele fajai; tendere

jó halat , gyongy leknyó-

jtet, klárjst, bérczel; rezet

vasafc, czint , büdös követ

's a' t. nyújtanak. Lak. kik

több nemzetekböl egyveled-

tek bszve , három nyelvet,

mint a' China mint a' Ja-

panbelieketöl kölümböz ,

beszéllenek; dolgozok, jo-

zanság tisztasság 's vendég

szeretök. A' jelessebbek sze-

retnek lovagolni, halnak a'

s/.abadságért , es utálnak

minden csalárdságot. Kö-

vetöiFonak 'sKonfutiusnak.

Némelly fabrikák és mü-

vek , u.m.selyem, papiros,

vas, arany 's t. ef. tuláltatt-

nak köztök. Chinával, és

Jipannal kivált gyöngy 's

csiga teknökkel, büdös l<ö-r

vel kereskeduek. Jövedelme

az orsz.nak elég nagy , bá-

tor a' kereskedök itt sem-

mi vámat nem ismérnek.

Minden szigetnek van egy

torvény széke. Legnagyob-

bik a' szigetek közül'.

Lti«-A'*Vu, v. Nagy Liquejo,

C*7° É. Sz.) mellytöl a' töb-

bi apróbb szigetek kölcsö-

nözek neveket. Hossza kö-

zel 30 szélessége pedig 10

német mfd. földe domboe

sok csatornától áltvágva

elégnedves, népessége igen

nagy. Ebben a' szigetbon

fekszik e' szigetes orsz.nak

fövsa Kin-tsing , lakhelye

a' királynak , és a' föbb

kormánykéknek , van egy

jó.révpartja Napakiang. E-

zen fö sziget körös körüla*

többi 35 szigetekt&l keri-

tetik, mellyek közül I3esz,

keletnek , 4 napkeletnek, 8

nyugotnak , 7 délnek, és 9

délnyugotnak fekszik.

hieuray , Lierry , holys. ész,

Franrzia orsz.ban a' haj-

dani Normandiában, 395 h,

és 2400 1. kik fonalat , sá-

kos vásznot , kôrtvély fon-

tokat készifenek , és gabo*

nával, IenneJ, gyûmç>Jç#«



borral kereskednek. ' .

Xsieuvin , kis tart, a' hajdani

felsö Normandiában Franc.

orsz.ban.

Xiieverden, 1. Leeuvarden.

laiezen , szép nagy falu felsô

S ta j er orsz.

ker.ben Ens

messze ; van egy k.tth. pléb.

vas hámorja , va>s bányája,

és egy olvasztó kemenczéje

аг úgy nevezett Ispitali-

Erczhegyben ; tartatnak itt

nagy lóvásárok ; környeki-

ben gipszet is találni.

í,ieten , kis vs es falu közep

Márkban, nem messze Mün-

chenbergtöl , a' Szonnebur
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czegi kaste'ly HenegauiGrófc

ban. Azon nevü Herczegi

farailíának eredeti helye.

Lignieret , vs Francz. orsz.nak

Cher oszt.ban Arnon íó mel-

lett 1220 1.

a' Judenburgi Lignieres , la Doucette, vs ész.

folyótól nem Francz. orsz,ban Majenne

oszt.ban, 44.3 h. és 2600 1.,

Lignjr, Lincium , (48° 39' É,

Sz. 23o a< K. H.) vs hajda-

ni Lotaringiában , a* mos-

tani Maasz oszt.ban, Fran,

orsz.ban Ornain fó partja-

in 2820 1. Az itt levö Kol

leg temp.ban több Lotarin-

giai Herczegek tetemi fe-

küsznek.

gi urodal.hoz tartozandó Ligny,^^o^i'¥1.%T..2\°\ l'K.H.J

Burkus orsz. ban

\,ifford, helys. Foyle vize part-

jain Donnegali Grófs.ban,

Ulster tart. Hiberniában ,

Londonderry szélein.

*Liffré , vs Francz. országnak

északi részéban , az Ille és

Vilaine oszt.ban a' hajdani

Bretagne tart.ban 2100 lak.

Xtigeri* , 1; Loire.

Iiigeth , magyar falu Baranya

Várm. a' Hegyháti járásban

470 kat. és 9 zsidó lak. Ma-

gyarszéktôl 3/4 óra , melly-

ïiek filiája , határja a' ter-

mészetnek szép javaival bö-

velkedik.

Ligeth , falu Temesvár Várm.

ben Temes partjain. A' Csa-

kovai kam. Urad.hoz tar-

tozik. óhitü pléb, és temp,

mal. Oláh lakosi földmive-

îésbol 's méh tartásból él-

nek.

íigiit , hatvan házakból ál-

16 Stajer orsz.nak Graeczi

ker.ben hason nevü patak

mellett 's egy hason nevü

hegy alatt , van pléb. ja ;

közel ide fekszik Gróf Sa

rau kastélya és Uradalma.

Vannak vashámorjai , és

eallót készitô mûvesei.

4*igne> Ligniacün^, y&ésHer-

mvs hasonnevü patak mel

lett Fledustól nyug.nak, a'

haidani Namur Várm;nek é»

déli Brabancziának szélein,

most Belgyiom orsz nak 18

fö tart.nyai közül Namur

tart.ban» Nevezetessé lett

e' mvs a' véres csata áltál,

melly itt 1815 Juniusz ha-

vának 17-dik napján Napo

leon Francziák Császárja ,

más részrôl pedig Blücher

Herczeg Burkusok fö hadi-

vezérje vezérlések alatt tör-

tént, 's mellyben a' Burku

sok magokat nem csekély-

vesztekkel Tillybe visza

vonni kénszerítettek.

Ligor , vs Siami Kirs.ban tul-

só Indiában , Sian nevü

tenger öbol mellett , egy

rév parttal. Az elött a* Hol-

laridok mindég innént szok-

tak vala borsot és czintki-

hordani.

Ligota, falu új Lengyel Kirs.

Kalischi oszt.ban, a'vidék-

ben erczeskö (Cadmía) bá-

nya táláltatik.

Ligota, Ligotka, 1. Elleoth.

Ligutil, vs Francz. orsz.nak

hajdani Touraine tart.ban

a' mostani Juden és Loire

osst.ban 304 h. aooo'l. En-



îîek vidékjében van egy ta-

vacska, mellynek vize min-

dent egy egy nehány napok

alatt kôhéjjal Léborít.

Iniques Íes Gritón , 1. Graubün

den.

Liguria , feküdt Macra Padus

Varus fóvi/.ek , és délre a'

kozép tenger része köztt ,

melly tole neveztetett el.

Ennekjakosiszállották meg

elüször ltaliát; Celta ere-

. detüek vqltak. Elöszor ha-

jokat einem vágták, 's a-

zért Comati nevet viseltek.

Sok bajt szereztek a' Roma-

iaknak , a' Karthagobéli-

ekkel tartván. Galliába

koltiuvén Rhodanus vize

. mellett telepedtenek meg.

Arnóig terjedtek idftvel.

tjiguria , e' régi név alatt ér-

tetödött a' nem rég volt

Genuai kbztársaságnak bir-

toka vagy is a' most ani Ge±

nuai Herczs. melly a' kozép

tengernek partjain, Nizza,

Remont, Piacenza , Mode-

na ésToskaniai N.Herczeg-

ségekkozbtt fekszik. Nagy-

sága mintegy 90 □ mí'd

mellyen ko/,el 500000 lélek

találtatik. Az egész tart.

bérczes , Apennini magas

bérczeknek a' tenger felé

le ereszkedft áffait foglalja,

ezektöl kerítetik 's csak egy

keskeny Bochetta nevü út

vezet ki ; fbldje, melly hos-

szassan a' kozép tenger part

jain délkeletrôl nyug.nak

к i terjed vala , kö verses u-

gyan de meleg éghajlata

miatt , számos apró pata-

koktól , parti folyocskák-

tól nedvítettvén , igen ter-

mékeny 's böfizetö , Játatt-

nak azonban kopár hegyek

is. A' gabona mívelés cse-

kély , de annál nagyobb a'

ló ízü külbmbféle fbze.lé-

líeknek , kerti vetemények-

nék, becsea boroknak , dé-

li drága gyümölcsöknek,

olaj , szederj*fáknak ivível-

tetése. Marha tartásra ke-

veset hajtanak , hanem a'

eelyem bogár tenyésztetés

felette nagy szorgalommal

üzettetik. Asványainak f6

tárgyai : só és márvany. —■

Ezen jeles kereskedésstl bi-

ró tobb századoktól áWó ,

hatalmas Elökelöktöl kor-

mányozott kóz « társaság,

mellynek feje Doge nevet-

visel vala , önnön maga

1805-Ьец kérte birtokainak

a' Francz. birodalomal ve

ló oszvekapr.SQltatását , a'

mellyre birtokainak felré-

szítése valóbanel is követ-

kezett ; a' nyugoti ker. a'

tengeri Alpesek v. Hava-

sok oszt.hoz csapatott , a'

meg maradt déli 's keleti

részekhez némely részci

Piemontnak adatattván , 3

következendft Genua, Mon-

tenotte, 's Apennini osz-

tályokat álítottak ; most

a' Bécsi Congressusnak 83-

dik Articulussa szerént a'

hajdani Genuai birtokok

Piemonttal egyeeítettek , és

a' Sardiniai Királynak Ge

nuai Herczeg czim alatt a-

dattak által.

Liguria i v. Liigusii tenger , ne

vet viseli a' Genuai tenger

öböl.

"Liftons , I. Lions en Forest.

Limfiord, tengeröböl , melly

a' Kattegátból a' Jüttlandi

Aalborg megyében egész

ao mfd be nyulik , több

szigeteket formál j és nap-

nyugotti szélein az ország-

nak csak 700 lépés széles-

ségù fold gátoltatik meg az

említett öbölnek az északi

tengerrel való egyesttléseT

Azonban mindég Iassan las-

san jobban bé iszaposor

dik.

hiker, tôt falu Hont y¿tmt
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ró Luzsinszkyak birtoka. és egy müvek szobája.Szem-

Itilienfeld, Campililium, Czisz- kái , mellyekben jó posztó,

terczita Apátság Austriá- külömbfele ször materiák ,

nak Ensz álatt levö ker.ben bársony , yászon, szönyeg,

' a' Bécsi erdônek felsö ne- harisnya, csipke, "sáhos vá-

gyedjében , Trasen fónak szon , bor¿ papiros, szap-

napkeleti partján, van pléb. 1 pan, félporc/.elán , 's üveg

' ja , és postája. Temploma portekák készífcettnek; ván-

a' legpompássabb Austriai nak szárrios czukdr tiszto-

templomok közül való , di- gató müyei is. Ezen müv-

szes oltárjai merö fekete béli 's tulajdon foldtermés-

márványból , melly itt kö- béli portékáival nagy ke-

zel törettetik , építtették. res kedést üz. Lakhelye az

A' vidéknek sok erdôségi oszt.béli felsö hatalomnak,

nagy hasznot hajtanak , 's és egy kereskedöi torvény

esztendonként több ezen széknek.

tüzelló öl fákat nyújtanak. L<//e , fó Francz. orsz.ban,

Lilienstein , 1436 párizsi láb Limosin tart.ban ered , es

magas meredék köszikla Liboúrne mellett Dordogne

. Szász orsz. a' Meiszni ker. vizébe »zakad.

ben. Elbe v. Albis partjain, Lillebonne, vs a' hajdaniNor-

königstein várának ellerié- mandiában , most Francz.

ben. / orsz.nak Alsó Saine oszt.

Liliomvôlgye , (33o 8' Ie/' E. ban 600 1. Saine fó partján;

Sz. 260 34/ R.. H.) falu a' lakják jó munkálló timá-

hajdani Bremei Herczegs, rok.

ben , most Burkue Király Lillers , vs a' rég Artoisbéli

birtokiban, Wümme ésWôr- Grófs.ban most a' Calaisi

pe köztt van egy csillag tengerzug oszt.ban Nares

vizsgáló tornya, mestersé- fó mellett , 510 h. és 4110

ges ásványos ferdöje , gyep- lak.

tözeg ájjai , *s vitorla va- Lillo , vár ész. Brabancziának

szont szövö székei. napnyugottiszéleinBelgyi-

Lille , Ryásel Insula i (50037' om Kirs.ban Scheide fó jobb

56" E. Sz. ao° 44' 16" K. partján Sandvliet alatt ,

H.) fô vsa a'hajdani Fran. 1110 1.

Belgyiomnak ', most Fran. Lima, Cimiae, Cethe , fó viz

orsz.nak ész. oszt.ban, he- Spanyol orsz.nak Galiczia

Jyessen épült, nagy 's jól / tart.ban eredvén Vianamel-

meg erösitett vs , Deule lett, Portugall orsz.ban az

partján közel Lys fóhoz is, Atlanticumi tenger ömlik.

JPárizstól 55 Fr. mfd иооо Lima , Ponte de Lima helys.

h. több mint 55000 1. szára- a' Portugalliai Entre Due-

lál; van egy szép oltalma- re e Minho tart.ban Lima

ró eróssége 30 közönseges fó mellett, 597 h. 2000 l.

piaeczai , sok «zép útszái, egy Kollegiáta temploma,

'4 jó ízletben készült nagy a' Lima fon 24 boltozátos

épületei, mellyek között a' egykft hídja , ésmezeigaz-

betegek háza , a' gabona daságbéli társasága vagyon,

icsür, a* Tanác» ház jeles- Lima, tárt. a' Spanyol Peru

?ebbek, Vannak több ékes al Királys.ban déli Ameri-

 

be tünök j a' szárnos fabri



, kában , máskép a' Reyeszi fó vit szakad , vagy belófe

- JLudiencziának is hívattik, jö ki. Külbnojsen így hí-

foglalja raagában a' La Pa- vattik egy öble a' fekete

zi tart. és egy részét Char- tengernek Dnieper és Bug

cas tart.nak fo vsa. fók torkolatjaielótt , Ocza-

Idma, (i2® i' r£" D. Sz. a- kov 's Kinburn köztt .50

latt} kellemetés ronaság- Orosz mfd hossza , szélessé-

ban hason nevü fó mellett; ge pedig mintegy 3—10 O-

i lakhelye a' Perui al Király- rosz mfd tehet.

jiak , a* . tart. Jetso hatal- Limastol , kis vs jCziprue szi-

- mainak , egy Érseknek , In- getében , egy kis oltalma-

» quiaitió tôrvénysaékneb, és zó várral a* tenger öböl

egy Univetfsitásnak ; 5641 mellett. Vidéke ama hires

- nagyobb részint fa« bázai- Cziprusi bort, pamatot,ga-

: ban száml'ál 42627 l.bat,l<ik . bonát , Sz,, János kenyerét,

közül 1724,5 Spanyolok, 3219 'sa'.t. böven nyújtja.

V Indusok;, Й960 Negerek а' Limay , helys. Francz. orsz.

:; többiek pedig más egyye- nak Seine és Oise oszt.ban

ledetett Europa és Ameri- Seine fó mellett:, 1720 1. kik

i kabéliek. , e'. népességnek . borral kereskednek. \ *

,-- két .harmadrésze koldus Limbach , falu. Szász. orsz. a2

- vagy fabszolga.' Vannak^5,5 , Erzgebirge ker.ben. Vannak

utszái, 4oklastromai , szá- j :flölyem, félselyem , pamut^

mos tamtó inté/.etei, orvns, harisn,ya, kesztyü fabrikái,

seborvos , Collegiumja , ha- '.'és 1 kígyókobanyája.

70s iskolá>a, tóbbbeteghá- Limbach, Memingi erdö falu

-zai , egywCallfO de Lima a' Coburgi Herçzs.ben 7 h*

- vagy Bonvistának nevezett és 70 1. és egy porczerlán

révpaTtja. Templomai, mel- fabrikával. ¡, r

lyeinek száma , ide nem Limbach , Vagy Limpach tófc

- foglalván a' számtalan gaz- falu Pozsony Várm.ben Po-

dag kápolnákat, remete la- ■ sonytól 2 1/2 óra , Bazin

kásokat , 6.5 mégyen, merö mellett, Gróf Pálfi birto-

aranytól , ezüstöl , 's drága ka , szép erdóségei 's szöl-

kövelitöl ragyognak. Fabri- lei vannak. Grináviától,

kái külombféle ezüst ma- mellynek filiája, 1 óra , 12a

■ teriákat , aranyzott börö- kath. 506 évang. és 12 zsi-

ket készítenek. Kereskedé- dó lak. , ( '.

- sek' tárgyai : arany, ezüst, Limbach, 1. felsó Lendva.

's más belso 's Europabéli Limburg , 1. Nimburg,

portékák. Lima vsa 1746 Limburg , Limpurg , Grófság

rettenetes foldindulás által Vürtenberga orsz.ban Ell-

borzasztó pusztítást szen- vangi ker.ben nagysága 6

- vedett. 3/4 □ mfd 15010 l.fóbbfó-

Limagne , nagy völgy a' haj- ja Kocher. A' Grófi ház kéti.

dani Alsó-Auvergne tart. ágra oszlott ; a' Gaildorf, ésf

ban a' most'ani Puyde Do- Sontheim-Schmiedefeld há*-

me oszt.ban Francz. orsz. zakra. Ezeken kívül resze-

ban keresztül fut] a Allier - sülnek a' Grófs.ban' Pück-*

fó ; nevezetes felettébb bö- 1er Gróf, és a' maga a' Wür-

termébenysége végett. tenbergi Király< Fo hely

Liman, minden mocsáros tó Gaildorf. /

Orosz bir.ban mellybe egy Limburg, (felsüj Grófs. a' Ber*



ti N. Herces. az Emszioszt.

ban foglal 2 □ mfd ¿35520

1. Bentheim ¿ Teklenburg

Gróf urodalma. Az elött egy

más Grófi familiának birto-

ka volt , melly még most

ezen Grófs.tól és Styrum

vártól Limburg - Styrumi

Grófnak írja magát, éskét

ágakra oszlik , iJLinbürg,

Gehmen, Styrum, Gehrae-

ni Urad.mal, lásd Gehmen

2) Limburg , Bronehorst,

Styrum, Bronehorsti Gróf-

sággal , Zuiphaniaia V,ár.

ben-, Geldria széleîn. Oltal-

tett Tiperary, àefrM Cork,

nyugotról Kerry Grófsá^ok-

kal ; nagysága 49 3/4 □ mfd

mellyen 3 vsok , 136 Ekle-

siák 19380 h. és 138160 U

számláltattnak. Termé-

keny 's jól mívelt foldje

nyújt gabonát- , lent , ré-

pát, gyömöl' söt , mellyböl

yümöl'sbor kétíít etik. Le-

gelö retjei sok marhát tar

taпак , mellynek nagyobb

része Corkba hajtatik. S¿é-

lei Kerry és Tipperary fê

lé hegyessek. Jtlessebb íóit

Maig és Beal. Fq vsáv

mazoja Burkus Király. Fö Limerik , (.52° 4a' E. Sz. 7Э 52'

helye az felyebb emlitett К. H.) Shannon fó mellett

Grófs.nak.

"Limburg, Lenne melleti ai6

h. és 1400 1. egy hegyen é-

pült kastélyal , drót, vas,

és kés müveivel ; üz némü

némü kereskedést is.

"Limburg , vs a' Nassau-Veil-

burgi Herczs.ben Lahn mel

lett 500 h és 270Э 1.

Limburg, 40' E. Sz. 23o

43' K. H.) vs a' hajdani Lim-

burgi Herczs.beff, kesöbben

az Ourthe osztiban , most

pedig Belgyiomi Kirs.nak-

Limburg fö tart.ban , Vese

fó mellett , 8000 I. posztó

's szörmateria fabr.kal , ér-

czeskö (Cadimia) éskôszén

bányákkal. Az isméretes jó

Limburgi sajtok , kiváitké-

pen Herve vsában közel

Limburghoz ész.felé készí-

tettnek.

Lime-Regir , vs \ngol orsz.nak

Dorseti Grófs.ban Lime fó

torkolatjánál , van egy j-év-

partja, s'zárdella hnlászat-

ia , sót fftzö házai ; keres-

kedik koszénnel

4800 h. és 39000 1. három

részre ugymint:- az Angol

vagy is régi Hiberniai , és

az új vsok ra oszlik. Az ei-

sft vagy is régi vs épült

Shannon vizetöbkierittetett

szigetben , égy hid kapcsol-

ja az ugy neveaet Híberniai

vsal. Áz Úf ve mint egy 50

esztendök ólta épült, "ha-

. sonlóképen ezt i¡s a' tobbi

vs részeivel három.boltoza-

tos hid kapcsolja.' Erftssé-

gei, mellyek hajdan Hiber-

nia legerössebb várai h'ózé

állították,le rontaltak. Ke-

reskedése rég ¡gen jeles

volt, méglen a' felvig'yágzó '

Kork magához nem húzta

volna , azonban még most

elég eleven, 's hasznos.ki-

vitel portékái húsból , bö-

rökböl , irósvajból kivált

pedig becses kefztyüibol 's

halá-zó horgaiból állanak.

Vidéke gyümölcsel bövelke-

dik , mellyböl sok bor ké-

szöi. Lakhelye egyPüspbk-

nek.

Limerik , Grófs. Hiberniának Limestone, (38* 40' E. Sz. 843

Munster tart.ban ész ról ha

táros Shannon fóval. melly

a' Gfófságot Claretól vá-

lasztja és Tipperary Grófs.

gal \ keletrbl a' most emlí-

17' N. H.) vs ész. Amerika

szö vehseffe« szabad Kentuky

tarhban Ohio fó mellett Сю

h,. Sokíapns haiók épített-

дек, mellyek nagyobb ré-
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jszînt lisztel , 'e eós hallal ságainak , ¿a egy кегеэке-

terhelve új Orleanba evedz- dôbéli tôrvényszéknek

лек. himona , his eziget Rhodus ée

XtimeuH, vs Francz. orsz.nak Stampalia szigetek köztt ,

hajda'ni felsö Perigord tart. Natolia partjaihoz kö-

ban a' mostani Dordogne zel , van egy jó rérpartja.

oszt.ban, Dordogne és Ve- Limone , helys. Piemont.ban

zerre vizek öszve folyásá- a' Sardiniai Kirs.ban. Ger-

nál , 225 h. 820 1. számlák

"Liimmat , hallal böv. fó Linth

néy alatt Heivetiában , e-

red a' Glarusi kantonban

fekvö Limmi. havasokból

Graubünden kanton szélein,

ko/-' 1 Schmerikonhoz a' Zu-

magnana mellett a' Sol di

Tendabé menetelénél vagy

is a' tengeri Alpeseken Niz-

zába áltvezeto szor'os út

mellett 3100 L, vannak pa

piros m-almai , naranesal

's czitrommal kereskedik.

richi vagy is Tigurumi toba Limosa , Limossa , kis sziget

szakad Zürichnél kifoly- a' kôzép tengerben Afriká- '

ván a' tóbólAa nevet visel, nak ész. szélein a' Maltai

mtnekutána Sil fóval egye- Rendhez tartozandó.

*ült Limmatnak hívattik , Limojani , vs a/, innen so Ná-

és Voglsang nevü falu mel- polyi Herczs.ben Nápoly

lett Boden vson alól Aar , orsz.ban 2,540 l.

v. Aróla vizébe ürül. TLimojin , tart. déli Franr.z.

\jimmogei Lemovicae , (450

49' 44" E- Sz. 18a 55' 53'/

K. ü.) fo vsa a* hajdani dé

li Francz. oxsz.ban fekvö

Limosin tart.nak , a' mos

tani felsö Vienne oszt.ban

Vienne fó mellett, fekszik

Párisfól 88 Francz. mfd; ker.

tében közel másfél órátfog-

lal , 2600 h. 21000 1, útszái

ïiagyobb részint keskenyek

's gorbék , köz piaczjai ki-

csinyek 's ocsmányok. Je-

lessebb épületei : a* püspö-

ki palota, az új tanács ház

és a' Fitz-James piaczán

fekvö Börzse. Van itt Ly

ceum , számos fabrikák is

találtattnak , mellyekben

külombféle szftr matépiák ,

veres 's sárga réz , vasdrót,

£atkó tüzötö fél porczelán,

ör , papiros , 's szappan

portékák készítettaek. E-

zekkel valamint is fbldje

portékáival eleven kereske-

dést üz. A' vs lakhelyül s/.ol-

gál a' Megyebéli Püspök-

nek , az oszt. tórvény szé-

keinek, felsöbb hatalmas-

orsz.ban az elött al Grófs.

(Vicomté} és katonái fó

Korm. oszt. Marche, Quer-

cy y Auvergne , Perigord és

Poiton tart.nyok között.

Nagysága 225 [j geogr. mfd

tészen, mellyen Revolutio

idejében 500000 lélek szám-

láltatott.Általjába véve le-

vegöje mérséklett , bátor

meg is hideg inkább mint

meíeg. Bérczes némelly he-

lyekben homokos 's ñera

elegendoképen termékeny

több fóktól nedvesztetik, e-

zek közül a' jelesebbek t

Vienne, Vezere, Dordogne,

Briance, Glane, Gartem-

pe , és az lile. Két részre"

osztatik, mellyek természe-

ti minémüségekre nézve

egymástólkülomboznek. Az

északi rész felsö Limonnak

hívatik , ez közel egészen

a' Sevennei hegyek ágai-

tól beborítatik , irinént fSl*

de soväny , homokos 's fco-

vecses , bora 's gabonáj*.

kevés terem , kenyeret té*_

szint foldi alma pótolj**



Magossabb hegyei erdökkel

fedeztettnek. Jó legeiö rét-

jei nagy marha tenyésze-

tet tartanak. Ásványai kó-

zül taialtattnali: vas, olom,

Tez , piskolcz , kbsszén,

márvány , kigyóko , pala-

kö , köszörükö, 'sa'ti Alsó

része vagy is a' déli Limo-

sinmelegebb, ittmár man

dola, füge 's narancsfàk

is nevekednek. Bora jó te-

rem ugyan de kevés , кц-

lombf'éle vadakkal 'shalak-

kal bôvelkedik. Némelly

fabrikák is találtattnak itt.

A' kereskedés kivált déli

részébeii a' foldnek termé-

eivel neni megvethetö. 'A'

Limosiniakról mondatik ,

bogy ollyan munká/ok mint

beszédjek, tudniillik lassu,

de azért a'_ legsúllyossabb

dolgokat ki állják , józa-

nok , minden munkára ké-

ezek , és igen ájtatossak ;

esztendónként nyárban, va-

lamint a' mi Tótjaink , el-

hagyván mostoha hazájo-

kat csoportként boldogabb

szomszéd tart.nyokba ván-

dorlanak , és kézi munká-

val keresik kenyereket. A*

Limosini fehérnépnek kel-

lemeik híreltetnek. A'köz-

nép homályos kevert deák

íiyelvel él. ia-dik század-

ban e' tart. házaság által

az Angolok Királyára ju-

tott, 14-ben ismét a* Fran,

fo hatalom alá került , ma-

gának voltak Al Grófjai

(Vicomté) míglen IV Hen

rik Király a' koronával ösz-

ve kapcsolta volna. Most e'

következo osztályokra va-

gyon részelvei : Charente ,

felsö Vienne , és Correze

oszt.

íimoun , vs Franc«, orsz.ban

a' Seine és Oise os/.t.ban.

800 1. és malomkö bányá-

Valé

47a —

Limoux , Limosum , (43° 5f

É. Sz. 19J 56' K. H.) keres-

kedô vs à' régi Alsó Lang»

vedoc tart.ban most Fran,

orsí.nak Aude oszt.ban egy

felettéb kellemetes 's bor-

ral böv vidékben Aude fó

partjain s/.ámlál 1034 h. és

51 ,0 t. kik szblló mivelés-

sel , posztó , ratin , bör , 's

fekete szappan í'abrikákban

foglalatosko'dnak. Kereske-

désének virágzó az állapot-

)л, mivel a' kürnyéknek

vas portékái itt rakatnak

le, 's innénttovább külde-

tettnek.

Limpurg, 1. Limburg.

"Linares, helys. Spanyol orsz.

Andalusia tart.nak keleti

részeiben, a' mostani Jaeni

tart.ban 5630 1. van egy

gazdag, de nem elég értel-

mesen mívelt ón bányája.

Lince/les , vs Francz. orsz.nak

ész. oszt.ban 552 h¿ és 3440

lak.

Lincoln, Lincolnshire , Grófs.

Angol orsz.nak keleti vidé-

kében, határos ész.ról a'

Yorki Grófs.gal , mellytöl

egyrésze Humber fó altat

választatik , keletröl a'né-

met tengerrel , és a' Nor-

folki Grófs.nak egy részé-

vel; nyugotról Nottingham

és Leirester , délrôl pedig

Rutland , Northampton , é*

Kambridge Grófságoktól

komyékeztetik. Nagysága

loi □ mfd mellyben 3.5

vsok, 688 Eklesiák 24490 h.

208560 1. számláltattnak «

tehát minden □ mfd 2083

lélek lakja. Eloszlik 3 Iter,

re : Lindsey ezek köztt a'

legnagyobb , és a' Grófs.

nak északi reszeit foglalja

Vithamfófelett számos juh-

seregek töltik legeloit. Kes-

teven melly a' Grófs.nak

nyugoti kôrnyékét teszi <

földje mocsáros ugyan de

még is



még is termékeny ; és Hol

land délkeleti részét állít-

ja , földe posványos , leve-

göje egéségtelen , de legelöi

igen jók. Altaljában véve

az egész Grófságnak földet:

termékenynek Jehet raon-

dani ; magassabb vidéki a'

gabonának minden nemeit

' bövjj.ben, a' lappáíyabbak

kendert, lent, zabot , jó

legelöket nyújtanak. Neve-

7-etessek marhatenyészetjei,

nagy lovrti 's hosszú sürü

gyapjas juhai. Révpartjai

elfóvényessedtek 's haszta-

lanok. Jelesebbfói: a* Trent

Weiland, Witham , es An

kam. Fö vsa

Lincoln , Lindum Colonia ,

700Й 1. Withám fó mellett

egy ЛотпЬпак lelapulásán

a' termékeny Lincolni me-

zóségben ; hajdan 52 tem-

plomokat számlált, midön

még a' gyapjúval volt nagy

kereskedése virágzott, most

igen elszegényedett vs. Püs-

pöki temploma egy jeles

régi gothîai izlésü épület,

és a' Yorki templora után,

legnagyobb az orsz.ban ;

érdemes említeni a' római

kaput , melly minden ró

mai régisegek köztt legjob-

ban fenmaradott. Fábrikái

csekélyek, valamint a' mos-

táni kÓszén , gyapju és xab

kereskedése is.

"Lincoln , Sagadehok , Grófs.

ész. Amerika Massachusett

ezabad szóvetséges tart.ban

Kennebeck és Sheepscutnak

mind a* két részein , nagy-

sága Q mfd mellyben

«9960 lakosok élnek. Ebben

fekszik a' Kobessiconti ne-

vü tó. Termései i fa, hal,

jávorszarvas. rtiarha 'sa't.

Partjaihoz közel több ap-

róbb 's nagyobb népesített

ezigetek találtattnak. Fó-

íieíysége Wiscasset«

büfl. íiX. III. DA»*

larda ,' falu felsó Lausitz.ban

a' Görliczi ker.ben 1530 1«

készítenek vásznat. Talál-

ni itt még némely régisé-

geket.

Lindar, mvs Isztriában , Mit-

terburgi Grófs.hoz tarto-

zandó, fekszik egy maga»

hegy tetón, termeszt gabo-

nát , bort, 's gyümölcsöt.

Lindau, Lindow, vs a' Bran-

denburgi közep Márkban,

174 h. és 1210 1, Vanvászort

's ször materia fábrikái ✓

és a' a* külsó vsban a' ne

mes kisasszonyok nevelésé-

re cxélozó szerzete.

Lindau , (47Э 31' 44" É. Sz.

270 <io' 46'' K. H. ) erôs vs

Bajor orsz.nak Iller ker.be»

fekszik a' Bodamia ( Bo-

Лепеег) tónak 3 szigetjein

keletfelé , mellyek közül a'

legnagyobbik 290 lépés hos

szú fa híd által küzüsül a'

szárazzal. A' kis szigetbe,

melly a' vsbéliek kertjeit ,

szólleit , 's némely halász

gunyhóikat foglalja , 2 fel-

vonóhidakkal erösitettk*-

puk vezetnek. Szigetes fek-

vésétól raásképSváb Velen-

czének ishivattik. Számláí

700 h. és ezekben i 570 1.

kik halászáttal , föld 's szol-

10 míveléssel , vászonnal ,

8Ó 's gabona kereskedéssel f

hajó építéssel 'sa't. fogla-

latoskodnak. Lindau vsa

kürül a* bóventermó gyü-

mölcs messze széllyel hor-

dattik.

Lindáu , mvs Ruhme fó mel

lett az eltörlött Vesztfalia

orsz.nak Harz, oszt.ban 196

h. és 1200 1. kik között sok

a' takács. Burkusi A. Raj-

na N. Herczs.

Lindberg , falu 1200 1.

Linde, folyó az egy. Belgyi*

от orsz.nak felsó Yssel tart.

ban, mellv Minden vs irieí*

lett a' Zuidi tengerbe sité*

i»
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kad. Lindewiese, (felsS) falu Austri-

Lmde , (la) YS Francz. orsz. ai Silesiában Neisse Herczs.

ban Dordogne oszt.ban 1610 ben a' Troppaui ker.ben,

lak. Alsó-Lindeviese azomszéd-

Linden , korcsma felsö Stajer ságaban , mellyel öszve van

orsz.ban Brucki ker.ben a' kapcsolva 128 h. 74» 1. kik

Mura mellett kÖzel ide va- hasonló képen német nyel-

gyon egy jó, vas részetské- ven beszélnek 1 uradalmi

kel könyen elegyített sava- vadászházzal , 's örlö ma

nya víz forrás. , lommal, szántó földje sok

Lindenaes , (47o 58' E. Sz. 40 buzát, és zabot terera. Esz.

43» K. H. Páristó.l) fok , és пак fekszik Fichtenstein

¿éli ceúcsa Norvegiának , hegye , mellyben szép ко

melly 1 mfd a* tengerbe ki és márváey töretik.

ny ulik. Lindholm, pompás kastély Sve-

Lindenau , falu Silesiában a' tziában a' Vener tó mellé-

Grottkaui vas bányákkal. kiben , egy régi Római ízlet

Lindenau , falu felsö Luzatia- szerént épúlt ferdóházal 's

ban a' ßauczeni ker.ben 60 kerttel. Születés helye* I-sö

h. 310 1. van egy kastélya, Gusztávnak.

mellyben ezép konyvtár ta- Lindisfarno , 1. Holy-Island,

láltatik. Lindlar , falu a' Bergi N. Her-

Lindenau , falu Cseh orsz.ban czegs.ben, azámlál 4850 lak.

Leutmerrczi ker.ben 230 h. kik vas , ón, 's kö bányák-

ittvagyon eggyik Cseh or- ban, puskapor malmokban

«zágnak legjelesebb tükor- keresik élelmeket.

fabrikája, pléb.ja, vàâzon, Lindólo, vs Portugall orsz.nak

béllelo parket , sákos vá- Entre Duero e Minho nevü

«zon müvei , fonál 's vá- tartom.ban , egy oltalmazó

szon fejérítoi találtattnak. váracskával.

Lindenfels , vs a' Hassiai Star- Lindow , 1. Lindau,

kenburg Herczs.ben az O- Lindsey , 1. Lincoln,

deni erdöben 90 h. 680 1. és Linge , folyó Belgyiom orsz.

egy hegyen éptilt várkával. ban, melly Geldriából jö-

Lindesberg, hegyi vár Svéczia vén Gorkum mellett Maas

orsz.nak Upland tart.ban , folyóval egyesül.

1 tavak közütt, egytsaknem Lingen, 3i'4i"E; Sz. 24°

ki üríthetettlen vasbányá- ,57' 21" K. H.) vs Ems folyó

val, és egy ásványos for- jobb partjain a' Bergi Nagy

rással. Herczs.ben-, 284h. 1740 lak.

Lindewiese , ( Alsó) falu az Au- három föbb vallásbéli tem-

striai Silesiában Neisse Her- plom.kal , és ref. Gymna-

czs.ben Troppaui ker.ben; siummal. Találni Ьелпе

herczegpüspöki Freyvval- ppsztó , materia, kalap, vá-

daui tísztartósághoz tarto- szon 's bör fabr.kat. A' ve

zando, van pléb.ja, egy is- tól fél óra járásra vagyon

Jíolája, 27,5 h. és 1610 né- az Ems folyón áltmenetel

met lakosai , 2 örlö és 1 az úgy nevezett Lingeni

deszka vágó malma; ese- kompon.

kély földmivelesböl , mar- Linghiang , vs igen termékeny

ha tarlásb¿l , külombféle vidékben Kiangsi tart.ban ,

fa portékák készítéséból '» Chinai bir.ban, Három vsok

kender fonásból elödik. állanak alatta.
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X-ingones , Galliában Bélgica nyomtató müvje , 's újság-

• és Céltica Gallia határánál, irója is vagyon. Népesége

Arar vize által választattak «460 megyen , 's nagyobb

el Sequanesektöl , és Voge- részint kereskedésbol él.

sus hegye által a' Rajnán Linköpingi-Laen , polgári Ka-

innen lakó Germanusoktól, pitányság Svétziának kelett

igen termékeny fölriön , fö Gothia tart.ban , nagysága

vsokvolt Antemnatumnum 20,5 Q mfd, mellyen 158060

(Langres) Divio (Dijon) 's lak. találtatnak, elosztatik

a' t. ÍEgy része Bojusokkal 21 torvényszékre.

Alpéseket meghaladván , Linlithgov, v. Nyugoti Lothian,.

Paduson innen Adriatenger Grófs. déli Scotziában, ha-

2<örül , a' mai Ferrarai Her, táros ésa.ról az úgy neve-

ben telepedtek meg. Fö he- zett Frith of Forth fóval y

lyek volt Forum Aliéni , F. kel.röl pedig Edinburg, dél-

Cornelii , F. Livii , (Forli) röl Lanerk , 's napnyug.'ról

's a' t. Stirling Grófságoktól kör-

Ltng-Tar , helys. Chensi tart. nyékeztetik. Nagysága 112

ban China bir.ban , nagy ángoly □ mfd, ezen 20000

porczellán, és selyem keres- lak. számláltatnak , folde

kedéssel, Hoanho vizénél , termékeny, vannak szántó

melly arany homokot hord. 's legelö földei, fa novevé-

Linguagrossa , vs Sicziliának nyei , köszenet , vasat , és-

Val di Daemona tart.ban 'olmot ásat ; folyói ritkáb-

607 h. és 2430 lak. bak ugyan , de hallal bövel-

"Linea szigetek , 1. Guinea szi- kedök. Fö vsa :

getek. Linlithgov - Lithgo , 2280 lak.

Linieret , vs és kastély aleó I!t van a' hajdani Scotziai

Berri tart.ban, Franc, orsz. Királyok palotája. Karton,

ban, Collegiomi tempi.mal, vászon fabr.kból , 's fejérí-

vidékében van a' Vielliersi tésbôl , börök készitésébôl

fó , mellynek nagysága 7. él. Születés helye a' szeren-

francz. mfd. csétlen Stuarti Máriának.

Linköping , Lincopna , régi, Linn, vs a* hajdani Juliacumi

kis , díszes és fö vs a' Lin- (Jülich) Hercze.ben, Franc,

köpingi Kapitányságban , vólt birod. alatt à' Ruhr

Svécziának keleti Gothia oszt.ban 200 h. 1020 lak. és

tart.ban, fekszik igen kel- számos szö vö székekkel. Vi-

lemetes vidékben , Stock- dékje sok szarvas gombát

holmiától 22 mfd nem mes- terem.

sze Rox nevü tótól , Staeng Linnich , vs a' hajdani Julia-i

folyó partjain , roellyen cumi Herczs.ben , rem rég

szép köhid vezet által ; lak- a' Francz. birodal. alatt a'

helye a' Püspöknek , a' Ruhr oszt. Ruhr folyó bal

Helytartónak ; a' püspöki partján Juliacum vsán alól,

templomon kivül raég 2 más 217 h. 2090 lak és reform,

templomokat, 1 Gymnasiu- tempi.mal.

mot jó konyvtárral, 1 pén- Linosa , szi<?et kóV.ép tenger-

zek 's természeti ritkasáí' k ben , Afrikának és/.akí szé-

gyüjteménye , igen régi lein, kerülete 5 Irancz. nif-

nagy.kastéiyt, és több ese- det foglal, a'M ltéziai Rendí

kélyebb fabrikákat szám- hez tarro/a? dó.

lál. Ezen kivül » könyv- LintЛ , 1. Limmat,

• 18 *



- зуб -

Linthal , fohelye hason ne- pee hosszú hidat a' Dunán,

vii völgynek Helvetiában a' melly által a' tul fekvö

Glarusi kant.ban. Mühli Negyeddel kapesol-

Linton , hely». Angol orsz.nak tatik.

Cambridge Grófs.ban ter- Linz, kis vs Rajna partján a'

jedt sát'rán kereskedésérôl Nassau-Usingeni Herczs.ben

nevezetes. van egy kastélya ; i vámhá-

Lintorf, Juther. Ekklézsia «37 za¿ jeles szölökkel.

ház'. ál , az eltörlött West- Lion dAngers, vs északi Fránc.

t"iia orsz.nak Weser oszt. orsz.nak Mayenne és Loire

az Osnabriicki ker.ben oszt.ban 1730 lak.

"Lint, Lentia , Lincium , f5 Lion ,1. Lyon.

vsa az Ensfelett fekvö Au- hioni , vs Nápoly orsz.nak Ter-

striának , a' 3ro cfc', 30" К. ra di Lavoro tart.ban 4030

H. és 48э i8' 54" E. Sz. a- lak.

latt, Traun folyónak a' Du- Lions en Forest, Lihons , (49o

nában való keveredésénél 25' E. Sz. 190 ío' K. H.) vs

igen szép tájékban ; népes- Francz. orsz. Eure oszt.ban,

sége nagy , mert 998 házai- Orleani patak mellett egy

ban', kivévén a' katonasá- nagy erdötöl kornyékezve,

got, és a'külfbldieket, 18760 341 h. és 1830 lak. kik közüi

íak.kat számlál. A' nagy sokan lágyvargák. (irhaké-

îeles vára 1800-ban elégett. szítok^. Készítetik itt finom

Fö piaczán látni a' pompás karton és czitz (Indienne^.

Sz. Háromság oszlopát. Ször Lipa, his vs fekete Prussziá-

muteriát készító kézmüvei ban , Litvániában.

igen nagyok, a' vsban, és Lipari , Lippari , legnagyobb

a' vs körül 40000 személy 's legjelesebb a' Lipari szi-

dolgozik az. említett kéz- getek közül , kerületében

müvekben, és eszt.ként 3 18 mfdet foglal , melly tér-

milliom forintot ero porté- séget 14000 lélek lakja , bö-

kákat készít. Ezen kivül velkedik fúgével 's Mal-

készíttetnek itt jó börök , vészi borokkal. Ebben a'

becses finom puskapor, zöld szig.ben fekszik a' Campo

réz , mész. , és Berlini kék. Bianco magas hegy, melly-

A' kereskedést két évbeli bol közel magából minden

vásárok elomozdítják , az kereskcdésré szolgáló taj-

«gyik Husvét , a' másik Ber- ték-kô ásatik. Találni itt

talan felé szokott tartatni. meleg forrásokat is. Fo vsa

Lakhelye a' tartomány kor- Lipari , számlál 10000 Íak.kat;

mányzásnak , és egy Püs- lakhelye a' Lipari Püspök-

pôkségnek ; vannak 3 tem- ségnek , van egy kastélya ,

plomai , 2 betegek házai, 1 püspöki és 1 pléb. tempi,

mellyeknek gondviselöji а' 2 monostorja , és két rév-

Misericordiánusok és az Or- partja.

sola Apátzák , Lyceumja , Lipariai , a' régi JEoliai szige-

rendbéli f6 iskolája, 's fô tek : csoport szigetek Siczi-

posta hivatala. Jelennekitt liának éjszaki partjain, ösz-

politika újságok. Találni 3 Veséggel и számláltatik ,

konyvárosoknt , 2 köny v- nagyobb részint csékély he-

nyomtató müveket , 1 já- gyes szigetek , alföidi tüz

tékszint, i kávésházat, szép által vették lételeket, csak

eetáló helyeket, és 400 le- kettonek vannak lakosi.



Bövölködnfek nem ésak as

alföldi tüz szüleményeivel,

ugymint : büdüskövel , tim

soval , saletrommal , lává-

val j tajtékkôvel , hanera

jó borral 's gyümölccsel is.

Égész népességének száma

i¿ooo-ra mégyen. Nevei az

említett 11 szigeteknek e-

гек •. i) Lipari. 2) Volcano,

inelly még most is tüzet o-

bád. 3) Volcanelio. 4)Lisca

lianca. 5) Basiluzzo. 6) Pa-

re-rotto és Panari. j) Strom-

boli v. Stróngoli , még most

is tüz okadó ; 200 lak.kal.

8) Salini. 9) Alicuda. 10) Fe-

licuda és 11) Ustica , e' két

«to.lsókban kis erôsségek é-

pítettek. A* többi szomszéd

szígetkéknek vagy is inkább

köszirteknek nintsen nevek.

\jipau , Lipow , mvs Morva

orsz.ban Hradisi keriiletben

helybéli káplánysággal , a'

Straznitzi Urod.hoz tarto,

hoz tartozik. 153 h. és 820

lak.kal.

ïiipcse , 1. Leipzig.

Xéipcse , kôzônségesen Német

Lipcse , most tôt , hajdani

német mvs Liptó Várm.ben

Rosenbergától 2 i/i ora ,

(49o 4' 50" é. Sz.) a' Lieta-

vi Kamar. urod.hoz tarto-

zandó , eleséges 's népes ;

1030 kat. és 1732 evang. lak.

kath. és evang. tempi.kal..

Közel a' vshoz vas és pís-

kolcz bányák találtatnak.

Ispitállya is van.

jípese , (Zolyó) szabad kir.

mvs Zólyom Várm. a' felsö

Járásban,Besztercze-bányá-

tól 1 i/k ora a' Breznóbá-

nyai útban , 700 kat. és 520

evang. lak. tulajdon pléb,

és eklesiával. Eszak felé a*

mvstól 1/4 óra fekszik ha-

son hevü hegyvára , melly

most a' Kamera tisztjeinek

szolgál lakásúl.,

Lipesk , ¿o' E. Sz. ,57° 30'

K. H.) dj kerületbélí vs O-

rosz birod.Tambow ker.bea

Woronesch mellelt, 101,5 h.

és 5750 lak. kik nagyobb ré-

szint kereskednek. Legér-

demesebb itt a' megjegv zés-

re a' Császári vashuta mü¿

hely , mellyben a' feketa

tengerre járó Orosz Flottá-

ra szükséges golyók, és más

vas szerszámok/ készíttet-

nek. A' múlt Századnak vé-

gén 1798-ban 1480 munká-

sok foglalatoskodtak benne,

most elhagyattásához krzer

lit. Itt van egy ásványos.

forrás is , mellynek 1809-

ban még több mint 1000

vendégei voltak.

tiipik , falu Posega Várm.ben

Pakraczi járásban, Pakracz-

tól \f<t óra , mellynek egy-

szer'smint filiája , 300 kat.

•lak. Jó meleg kénkoves fer-

dóinék 3 források szolgál-

. tatnak vizet, ezek közül a*

legmelegebb 125 ißt grad.

Fahrenh. emelkedik, a' má*

kettö 24 grád. hívosebb.

"Lipnica , vs Gallicziában a'

Bochniai ker.ben.

Lipnicz, Lipnieze, száz házak-

ból álló hélység Cseh orsz.

Czaslaui ker.ben Lipnicz pa-

tak mellett, van 1 plébán.

harisnyá 'e vászon szövÖ

székei.

hipnicia , alsó Lipnicza, falu

Arva Várm.ben az Arvai u-

rod.hoz tartozik , 3300 kat.

és 22 zsidó lakosi vastag

posztóval meglehetös keres-

liedést üznék. Egy óra já-

rásra fekszik felsft bipnieza,

16,52 kath. és 4 zsidó lak.kal.

Mind a' két falu lakói len-

gyelek , kik szorgalmas fo-

nók ; a* Babjagura hegy to

ben fekszik. Alsó-Kubintól

10—11 óra.

hipnó , vs uj Lengyel Kirs. a*

volt Plöcki oszt.ban }i? h¿

és 1270 lak, - .
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Tiiptics hecser , tôt falu Sáros egész tartoro.ban el vagyon

Várm.ben, Lemeshez 2 1/4 terjesztve. A' Grófság két

óra Szeben mellett, F. U. ágra osalik : Lippe-Detmold

К. Kamara , van egy kath. és Lippe - Schaumburg. Az

temploma , savanyú viz for- elsö , legnagyobb részét a.'

rása, és ferdoje. Lippei Grófs.nak, az egész

Lipocz Steinfitrt , Horvát falu Sternberg! Gróí'ságot , Ol-

Vass Várm. Kertes melletfy denburg , Schwalenberg ,

Rába Sz. Mihálytól 2 1/2 ó- _ Stoppelberg és Lippstadt

1 та, sok fazekas lakja. A' tisztartóságokat ; a' másik

NémetUjvári urod.hoz tar- pedig Blomberg, Schieder,

tozik. 's Alverdissen tisztartóságo-

liipoweei, vs Oroszbirod. Kie- kat, és egy részét a' Schau-

wi Helyt.ban hajdan kerül. enburgi Grófs.nak birja.

béli vs volt. r Lippe , határ örzö vár Portu-

Lippa , (46o 5' E. Sz. ,39э 26' gallia orsz.ban Elvas mel-

K. H.) derék mvs és vár Te- lef t , 176,3 Schaumbürg-Lip-

mes Várm.ben Monostor- pei Gróf Ernest gondviselé-

tói 6 , Temesvárhoz észj'ikra se alatt építetett.

¿ míd. Maros felyó partján. Lippehne , vs a' Brandenburg!

Lakos kevés számmal Ma- új Márkban , Mandel vagy

gyarok 's Németek, nagyobb Wendel tó mellett, i68h.é>

részint Oláhok , mivelnek 164b lab. kik posztót , ka-

szölöket, gabonát, 's kivált lapot és boröket készítenek.

török búzát termesztenek , Szantoföldei böven fizet-

marha és rnéh tenyészetje nek , jó rétjeivel egyetem-

nem megvetni való» Szil- ben.

vából sok páJinkát föznek. Lipperode , helység és tisztség^

Van itt az 1550 kath. pléb. Lippe-Detmoldi Grófs.ban*

's templomjck, valamint á' Lippstadtól egy óra járásra*

liem eggye&ült görög Olá- Lippih , 1. Lipik. ■

hoknab is- egy templomjok hippinken 1 vs uj LengyelKirs.

és Esperesek , vagy is Pro- a' volt Brombergi oszt.ban.

topópajok. Lippoldsbergs falu az eltörlött

Lippe , , folyóviz az eltörlött Westfália orsz. Fulda oszt.

Westfália orsz. ered Lipp- bán Weser fó mellett, van

springnél a' Pàdenborni vas hámorja, és vas táblá-

. Herczs. Fulda oszt.ban , és- kat czinezo fabrifcája.

Wesel mellett a' Rajnába Lippovini , 1. Filippiek.'

szakad. Lippspringe vs Vestfália orsz.

Lippe , Grófságok a1 Német Fulda oszt.ban Paderborn,

szovetségbeñ ; nagysága ,30,. ker.ben 165 h. és 840 Iak¿

□ mtfdet foglal, mellyen közel ide ered Lippe vize ,

85000 lak. számláltatnak. egy mély 's bövert vizet há-

:Földje ámbar hegyes és ho- nyó forrásból.

mólíos,' mésris elegendö ga- Lippstadt t C51* 41' 4" É. Sz.

bonát , jó lent , 's sok .fát 2,5o 51/ K. H.) erosített vs

terem. Ló , szarvas marha, Lippe - Detmoldi Grófs.ban

juh , és a' méh tenyészetek a' Bergi N. Herczs.ben Lip-

igen nagy elömenetelt nyer- pe folyó mellett, számlál

"tek. Ásványai vasból , só- 57.3 h. "s ezekben 3010 lak.

ból 's márványból áJlanak. Vagyon Nemes kis Ässzonyo-

A' í'onás és vászoo szçvés az . kat nevelö intézete , 1 Gy



*79 —

mnasiumja. Lakosi jó ecze-

tet, keményítbt, böröket

készítenek, 's pálinkát föz-

nek ; kereskedést gaboná-

. val, raarhàval, lennel, i'ü-

szerszámmal üznek.

l^ipsehaeny , vs. Moldvában.

■TuipsifU , 1. Leipzig.

luijHfc ,, vs Orosz birod. Bialisz-

tok Helyt. 295 h.és 95e lak.

Xrf/w>fre , . nemes vs új Lengyel

, ;I£ir». a' volt Radomi oszt.

ban Visztula folyó mellett,

.. íiV'ház.. ;

\.ip"ko , urod. és mvsuj Len-

. l/ftl Kirs. a' volt Radomi

oszt. egy pléb.val.

■Liptó Vfameçye , Liptauer Ge-

spanschaf't, Liptoviensis Co-

mitatus, egykor Herrzs Ma

gyar orsz.nak Dunán innen -

гй> ker.hen. Nevezetét vet te

esméretlen Liptó várától.

Napkeletröl keríti Szepes, és

Gömör Várm. délr. Zólyom,

jiyug.ról Thurócz , ész.róí

Arva Várm. és Gaüiczia or-

szág* része. Nagysága 42 Q

mfd. Hosszabb mint széles.

v Fékvése hegyes völgyes. I-

gen nagy és meredek hegyei

. vannak ; nevezetesebbek ke-

letre : Prativi Vursek , melly

három Várm.kben terjed el;

Király hegye, Kralova Ho

la ; Hernád , Garam, és fe

lt ete Vág folyóknak nemzö-

je ; az eíso Tiszába , a' két

utoleó Dunába folynak : A-

polt Veliki is két vizeknek

nemzöje ; Csertova Szvad-

ba , v. ördög mennyegzôje,

e' Megyét Zolyomitol elvá-

lasztja ; Sucha a' nagyobb

Fátra , 's a' t. Eszakig neve-

'xetssebbek : Chocs hegye,

Spusstiák, Proszeczka, Ha-

', licza , 's a' t. Nevezetes ko-

sziklás hegyei : Benikowa ,

Kriwan, Cserna 's a' t. Bar-

langjai híresebbék :**a' Dé-

menfalvai, Benikovai, Dve-

. *ei,.es a' nagyobb ée kis-

sebb Oknoi. Folyóji ЪБгйГ

nevezetesebbek -. Vág vize ,

melly két viz fökböl ered »

's sebes folyású. Béla , tisz-

ta vizü,az elsônél sebesebb¡,*

Liptó Ujvár alatt Vág vizé-

'be szakad. Patakjainak és

kútfoinek száma igen nagy.

Savanyú vizei köztt legne-

vezetesebb a' Magyarfalvi ,

fördöi köztt a' Szentiváuyí

és Lucskai 's a' t. Levegöje.

e' Várm.nek íriss és egéssé-

ges. Termései : vetemények-

böl , rozs , árpa , zab , len ,

borsó és más fôzelékek. Bar-

maiból szerez hires vajat ,

nevezetes sajtot és turÓt ;

. méheibol sok mézet. Van

nak külombféle vadjai is ,

}ó ízü halai , kivált Vág vi-

zében ; köszirtes vidékein

sok és nagy ki^yóji. Arany,

ezüst , legkivált vas ¿ és pis-

kolcz is neve7etesen talál-

tatik e' Várm.ben. Legna-

gyobb nyeresége a' fÁkban

van; niellyeket deszkákká,

sendelekké, 's egyébb épü-

b»tre valókká ie elkészítte-.

nek , szálonként is a' Vág

vizén leereszgetnek. Vannak

üveg hútáji , bör , kosár,

salétrom készíttési, pálinka

• égetési , Serfozési , Cserép

edény égetési. A' Hradeki

vas hámorokban fegyverek,

's más eszközök ítészítnek,

az épületre való fák rend-

szerént ezerekre mennek»

10 mvst , 12.3 falukat , 1

pusztát számlál. Portáji 46.

62S0.5 lak. többnyire tÓtok,

és néhány lengyelek ; leg-

nagyobb részint kat. és né-

melly evangelikusok. A* ka-

tholikusok a' Szepesi Püs-

pokséghez tartoznak.

Liptingen, ■ falu Wiirlemberg

orsz.ban Rotweili ker.bea

700 lak.

hiçveo szigetek , 1. Lieu-Kieu.

"Lira , Olasz jpénz ezüstbol
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Corrente ér Bononiában 24 kereskedik.

krt , Florentiában 19 kt. 2 hisignano , Lucignano , helys.

den. Genuában es Livornó- Párma Herczegs.ben , hires

ban 19 kt. Luceában és Me- meleg ferdoji altal.

diolanumban 17 kt. Mode- LirAro , mvs Galicziában a' Sza-

nában 8 kt 2 dt. Pármában noki ker.ben Szan fó mel-

¿ kt. 2 dt. Sardiniaban 26 lett , kereekedésének, melly

3krt. 1 dt. Turinban 12 krt. leginkább Magyar ország

Velenczében 12 kt. felé eleven , dará , 's árpa-

%irae , helys. Francz. orsz.ban kása tárgyai.

a' Dordogne oszt.ban. Van- \jiskonine , ezüst pénz Portu-

nak szölö raívelési. galliában 1 frt, 58 krt. ér.

Liria , (39o 41' E. Sz. 16® 1' K. Liskovo , falu Orosz bir. Now-

H ) helység Spanyol orsz. gorodi Helyt. Volga mellé-

nak Valencia tart.ban 9000 kiben , számlál 2000 adózó

lak. kik között számos a' lak. kik liszttel keresked-

takács, fazekas, szappanyos, nek.

pálinka égetó. Lisle , 1. Isle Jourdain.

%Jrit , Clanis, 1. Garigliano fó Lisleboh, Julio bona, V» egy

Italiában. régi kastéllyal Caux vidék-

Lisa , vs vár kastély Spanyol ben , feleö Normandiában ,

országi Arragonia tart.ban Francz. orsz.ban két tempi.

Castilia szélein. mal, 1166. és 1180 eszt.ben

Lisboa , 1, Lissabon. itt egyházi gyülések tartat-

Lisbum , újonnan épült vs Hi- tak.

berniábañ az Antrimi Grófs. Lismiek , kis vs Sveczia orsz.

ban Lagan fó mellett. Van- nak Wärmeland tart.ban ,

пак damas» , patyolat 's vá- fekszik egy -fél szig.ben.

szon fabr. és fejeritöi. hismore , Lessimore, a' Hebri-

Liska bianka , legkissebb 'я, la- diai szigetek közül kozép

katlan sziget a' Lipari szi- Soótziának napnyugotipart-

getek közül. jain, Argyle Grófs. hoz tar-

JLischav , Lissow, mvs Cseh tozando , Linneloch tenger-

orsz. Budweiei ker.ben 144 obölnek végzeténél ; hossza

ház. 1 kath. pléb. 's isko- 8 , szélessége 2 angol mtfd.

lája. ' 1.500 lak.kal. Lakhelye az

Lischna , falu Morva orsz.nak Argylei Püspöknek.

Ifflaui ker.ben 26 ház. a 10 Lismore , régi vs Hiberniai

lab. és 1 vaebányával. WaterfordGrófs.bnn Black-

JJsi'inka . vs Orosz bir. Kiewi water mellett, most már

Helyt.ban 4.57 h. és 2740 lak. romlásához siet; van szép

Lisieux Lexovium , (49e* 8' püspöki temploma , és nem

30" E. Sz. 170 53' 32" K? H.) megvetni való lazatz halá-

vs északi Francz. oisz.nak szatja. >

Calvados oszt.ban a' hajda- Lisonto , 1. Isonzq.

ni Normandiában az Arbre "Lissa, (43o ю' E. Sz. 33o 51'

folvónak a' Touotjues-kal К. H.) Dalmatiai sziget az

való egyesülésénél 1700 lak. Adriai tengerben , Brazza

és 10170 lak. Van gyapju 's és J,ezina szigetektöl délke-

vászon fabr. Gabonával , let felé ;. térsége 3 3/4 □

gyümölccsel , gyümölcsbol mtfd. bovelkedik borral ,

készített borraljlennel, ken- mandplával , fúgével, olaj-

derrel , marhával % 's fával jal -, selyemmel , mézzel ,



szardellával , mellyekb&l

egy északa egy bárka hajo

150000 is fog. Hasonnevü ■

fô helye egy nelység, melly-

nek jó révpartja vagyon.

laissa, Leng.yel-Lissa, Iëngye,-

ltil Lesz.no, C.510 5«' 55" E-

Sz. 34° 17' К- H.) Ve uj

Lengyel kirs. Posen N.Hercz.

Sulkowszky Hercz.hez tar-

tozandó 713 ház. 7600 lak.

s/.ámlál , kik közül 3677 zsi-

dó ; vagyon egy kastélja ,

jeles ref, Gymnasium ja , -

luther. és kath. isknlája , -

■ refor. temploma , nagy zsi-

dók zsinagogája, és több

£osztó , kalap , bör , 's sze-

ér müvei 's fabrikái. Vi-

rágzik kereskedése. 1 ■

laissa , örökös urod. Cseh orsz.

• ban Bunzlaui ker.ben Spork

Grofhoztartozandó. Lakosi

csehül beezélnek 's marha

tartásból , fôldmivelésbôl

elodnek. Ebben fekszik Lis

sa , Uj Lissa, ("Lisa, Lizza)

mvs van posta hivatala, a -

kath. temploma , 2 beteg-

háza, egy urasá g kastélya,

kastély kapólnával , nagy

könyvtarja, vadas , és fa-

czán kertje , ezép tölgy, éa

fenyö erdöje.

"Lina, falu Silesiában az Uj-

márkti ker.ben Weisztricz

mellett ; nevezetes a' csata,

melly a' hét esztendobéli

Burbus haborúban 1757

Mindszent Haván'ak 22 nap-

ján itt törtent, 's máskép

a' Vratislaviai ütközetnek

is hivattik. 1. Leuthen,

"Listaban, Lisboa , deákúl O-

lissippo helytelenül, TJllys-

eipolis, (38o 45^ 20" E. Sz.

o° 45' K. H. ) Portugallia

kirs. fö vsa Estremadura

tart.ban Tejó folyáviznek

északi vagyisjobb partján,

melly itt 2 mfd tágas 's bá-

toP révpartot képzel, fek-

azik 7 dombokon ampbin

theatralis formaban; hos-

sza egy, szélessége fei mfd~

nyi a' vs Beiern , Alcanta

ra , és Junqueira külsö vá-

rossaival *ggyütt 1800-ban

Fabri ezerént 44ooo,házakát,

és 350000 lakost számlált ,

kirekesztvén innen a' kato-

naságot. A' vsnak ama ret'

tenetes fold indulás ólta

6ém kö fala, sem kapui,

ezámlál 37 Plebéniát több

mint jo klastr. több közön-

séges nyilt helyeket, mel-
iyek közül legjelessebb ar

kereskedés piacz. Tejó folyó

partján, hossza 615 széles-

sége pedig 550 labnyi , és

egy érczbol öntött I. Jósef

Portugallia királykép- osz-

lopával diszesitetïk ; emle-

kezetet érdemel; a' Roscio-

piacz Í3, 's raástobbek. Nap-

nyugoti része a* vsnak meU

lyet 1755-ben Novemb. Нй-

nap 1. napián rettenetes

fôldindulàs,feldulvàn 16000

házait 's 20000 lakosit

agyon vervén , öszveron-

tott vala , most rendesseb-

ben épiilt , 's szebb házak-

kal ékesittetik , azért is e-

géssegessebb , mint a' nap-

keleti fold indulástól meg*

kémélt régi része a' vsnak.

Jelesebb epületei közül va»

lók : a' Börzse vagy is kal-

márság háza , a* vámház ,

2 Portugalliai játék szin ,

egy Olasz Operaház , az ugy

nevezett uj templom , a'

kincsekkel és temploroi esz-

közökkel gazdag Patriár-

kai 's Sz. Rókus templo-

mai , a' pénzveroház , a*

tanácsház , fegyveresház ,

Inquisitiói Palote, a' bi-

ka viadalra szolgálo nagy

Amphitheatrom , az Indiar

ház 's a* t. Liszbona lakhe-

lye a' Patriarchának , egy

Erseknek, Intjuisitio - és or-

czági fo torveny székeknekj
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- több tudós taTfasagoknak ; ken 210 -láb magas viz csa-

u. m. ; a'tudományok» Por- , torna , melly 35 római és

tugallia, ország tôrténetei- gothiai boltozatokon nyug-

nek, fold léicásnak tökeje- szik, és a#,,ivásra szolgáló

tessebb eloadásáb.an fogla- yizefe 4 mfdn$i .messzeseg-

latoskodo tudos táreaságok- _ ,rül Bellaa. raellett leviiS for-

nafc'í': pemesebb nevelésre J;rásokból а,'.уа^г,о>Ьа vezçti.

czélzó inM^tpinek ha)oká- i, Kéreskedése a h,ajózása e*

rast'., fôldraérést , kalmár- vsnak felette nagy , talal-

kodást tanitó iskoláknak . tattnak itt; ^4$, Portugaïli

széke. Ezeken kivül vagyon . és 150—.i$o-ig Való kiilföldi

4 királyi.fo iskola, 4-kirá- nagypbh rószint Angol

lyi csillag yizegállo torony , kereskedô faázak. lit. van

i kir: Museum , egykir¿>fü- ; külombfélápartékáknak,

vész kert, egy helyessen el- . mellyekçti ß-'l Portugallijak

rendelt , de gondotlanúl a' Világnak;minden szélei-

meg tartatott köz királyi rol kapnak , lerakodó jje„

.kpnyvtát, mellybop 7q ezer - lyek ; és, egy ,tangeri kezes-

darab , és a' Necesidades- ~i'#ég.-társa:s¿g,ria;k lakhelye.

nek konyvtárja , mellybTen Révpart4áiba; e^it^ndünként

*8 ezer darab számlaltatik, , több miûd *5oo 'hajók téíT

ezekíkíizfefc szamos «zép 's ;,' nek bé ,^mellyek közül 350

ritka mtíBbkák , kéz iráspk i Portmgalliai.,: .5,50 Angojb 's

találtattnak. Jeles még a' . fc't. ¡Kó'rnyéke Lizsbonának

Sz. Vincze de Fpra-iíklas- !■ igenke-Hémetes, rakva olaj,

tromban állo konyvtár , ia' ös szöllö hegyekke.l , czi-

hol fi'zikai-: természet trom , naraocs erdökkel,;

ritkásaaágainak égybe sze- Lissau, vs Cseh orsz.ban Bunz-

defe mivei létattnak. A' he- - . laui" ker,ben .327 h. és 20Ó0

gyés intézeteií li'ózé tarto- .ilak. ,í - ,1;; vv

jcik a* Éágy Sz., Jósefi bete- hizsberg , vs a' felsö Hassziai

gek háza,. mfeUyben eszteíi- Herczs.ben 66 h. és 420 lak.

dônként 16000 betegek é.- \,istichiak , jnegerftsitett ^hely

ipolgatattnak; a' talált gyer- Horvát orsz» . Sz^vántúl a'

mekek háza, m«llybénlesz- •- Károlyvári kat. vidékben,

tendônként i6qo gyermekek a' Likadi ker.ben , Boriche-

neveltetnek¿ Az¡ Angol, :és vacz faluhoz közel a' Kon-

Dánok-beteg házai, birja az don lineán egy kastéllyal ,

Angol kereskedö tarsáság, melly a' Torökökkel való

'skülfoldíeknek szolgál./Fa- kereskedésre szolgál;. Goz-

brlkai igen számossak : a- . pichtól 13 óra.

rany, 's ezüst paszománt, ~Lissing, kis folyó vagy inkább

pamút, selyerh, kalap, vi- patak felsö Stajer orsz.nak

torla vászon , portobák , - Brucki ker.ben, ered a*. Ju?-

porczolán » sárga réz,,. bö- denburgi ker.ek Széiein , 's

rÖk , szappany fabrikái Mauternmvs mellëtt elfqly-

nagy elômènetelére szolgál- ván, Sz. Mihálynál, Leoben

gálnak. Van egy ágyú ön- : felett a' Murába szakad.

tö , 's hajó epitö müve ís. Számos kerekeket hajt ,

Az íijjabb épités mesterség- , melly mesterségesmivek ál-

nek jelésebb szüleményei tala' kornyékezo gyönyö-

kôzé tartozik a' 24000 láb rü rétek öntöztettnek. .i

jfeosszú , és némelly helye. \,ijHngau , falu felsö Stajer
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Brucki ker.ben a vas ha- szép fö temploma , serfÖKÖ

morokkal. , házaiban a' jeles Alekészi-

XjÍssicz , mvs Morva orsz^an tetik.

Brünni ker.ben 196 h. 6110 hitchfield , Grófs. északi Ame-

lakosokat kastéllyal vadas rika szovetséges Connecti

kerttel, 's egy porozolin fa-

brikával. Van pléb. 1 ma-

iorja , 2 malraa és 1 tirasó

hutája. r

Tjisjr sur Ourcíj, helys. Francz.

orsz.ban Seine és Marne osz-

tályban Ourcq mellett 1200

lak. és gomb csinálo l'abri-

kával.

cut tart.ban térsége 40 Q

mfd , 's ezen 38760 lab. fqg-

lal ; vannak sok nagyobb

részint magos 's erdökket

beboritott hegyei, mellyek

köztt a' Housatonick vize

folyik ; bovelkedik vassal ,

gabonával, eleségnek való

füvekkel 's a' t. Fq vsa :

"Lisza, nagy tótfalu Trencsén hitchfield, (41o 46' É. Sa. 73°

Várm. a' kozépsft járásban 37' N.H.) Great-Pond mel-

Mórva orsz. szélein. Lakosi lékiben 80 h. vashámortal,

testes erös emberek. Fbldje és vasát vágó malommat.

a' hegyek miatt alkalmas- hitinsk , 1. Lityn.

sabb a' marhatartásramint hitorale , tengeri kerület, ten-

szántásra¿ 's vetésre. Van ger parti tartomány , ma-

egy Harminrzadja. F. U.

Gróf Aspermonth. Lakosai

kath. számok 9260 mégyen

tulajdon pléb, és tempi.

Trencséntôl 9 1/2 óra.

hiszka , Olaszi Liszka , priv.

mvs Zemplén Várm.ben az

orsz. uton Badrogh fó mel-

¡ lett, van 962 hold termé-

kény szánto földje , jó rét- (

jei , szöllö hegyei 's erdöi.

Lakosi Magyarok , kiknek

kath 1005 és reform, mind

eggyiknek tulajdon pléb. és

Ekklesiája vagyon. posta

gában foglalja e' követke-

zb Illyriai : Fiume , Buc-

cari, Zeng és Carlopago vá-

rosokat, nagysága 7 □ mfd

tészen , mellyen 19930 lak.

számláltattak. Termeszt ga-

bpnát 's bort; lakosi hajó-

zást, halászatot, 's szeke-

rezést. A' Magyar Littora

le v. Magyar Dalmátia, v.

tengeri Magyar kereskedö

vidék , egy része Horváth

orsz.nak az Adriai tenger

partjain nagysága 160. 1/2 Q

mfd 30000 lak. mégyen.

váltó házíal. Szepesi Piis- hitre , egyaránt hig, és száraz

pôkség éskáptalan birtoka

hitaiu , Leétako, (26o 30' D.

Sz. 27OK.H.) Buschmánok

fö vsa déli Afrikában, igen

terméfcény tájékban.

hitay , Littey, Litja, mezövs

Karnioliában Neustaedtli

ker.ben Szava vize mellett,

egy hegynek toviben, van

kastélya , termeszt lent, és

testeknek mértéke > egy

négyszegü edény v. Köb,

mellynek oldalaslagi line-

áji egy Decimetrehez ha-

sonlók , vagy is egy hen

ger kerekségü edény ha-

sonló foglalattal. Nagyoblr

valamivel 5o kubik v. négy

ezegü hüvelykeknél , és %

font vizet , v. is ,50 lat ga-

készit böröket. Auersperg ' bonát foglal (huszad része

Hercz.hez tartozandó

hitchfield, nagynépes, 's szá-

mos gazdagfamiliaktól né-

pesitett vs Anglia orsz. Staf

ford Grófs.ban; van egy

egy Párisi pintnek , v. 1 ne-

gyédje a' hajdani Litron-

nak) Decalitre , ю Litres-

bol állo mérték szerént 1

Veite nevü mértéknek 1 hajv



mad része vagy is egy ve-

kának 3 negyedje.' Hectoli

tre , 100 Litres 10.5 ifs

Pint közel 8 véka. kilo

litre , looo Litres, közel

1051 egy negyed, es 78 há-

rom negyedes véka, és he*

lyet foglalja a' nagy tonna.,

A' fél Kilolitre a' Pipe ne-

vü mérték , a' kettös kilo-

litre pedig a' Muid de Grain

nevü mértékek helyeit töl-

tik. Myrialitre , 10000 Li-

tresböl álló mertek , 's kö

zel 105ц bor pinteketvagy

788 1/2 vekát tészen. Deci

litre egy tizedrésze a' Litre

mérteknek (helyét foglalja

Poissou vagy Gobelet nevü

mértekeknek.) és l itze ne-

gyedjének lehet mondani.

Centilitre , egy Század , és

— al54 —

na , mocearos 's tavakkal 'e

erd&segekkel telyes, jeles-

sebb folyói: Niemen, v.Me-

mel, Bug, Preipez, és Na-

rew. Eghajlatja mérseklett,

ambár tavasz, és öszi nap-

jai sokszor igen-nedvessek.

Termesei : gabona , fa, len

kender, komló , marha,

tollas baromfi , méhek, kü-

lômbféle vadak ugymint

medvék , farkasok , rokák.

Lakosi : a' Lttvániaiak, ko-

zépszerü nagyságú , testes

's erös nemzet, hyilt 's ba-

rátságos alakkal 's vastag

nyakkal. A' kemény szol-

galat, és a' szegény élet mód

maga bélyegjeit mélyen á-

brázatjokra metzette ; Len-

gyelek y Oroszok, Tatárok,

Görögök, Zsidók 's a* t.

Millilitre egy ezred része Litvániai Kameralis - Qsttály ,

északi része keleti Prusszi-

ának , з».5 □ mfd. .376^80 1.

bövelkedik gabonával , fá-

val, dohányal, marhával,

íuhokkal, lovakkal , va-

dakkal 's halakkal. Lakosi

Litvánusok , Lengyelek ,

Francziak Szalzburgi néme-

tek 's nagyobb részint Lu-

theránusok. Eloszlik a' Sze-

hesteni , Szleczkói 's Jueter-

burgi ker.ekre.

Litre mérteknek. — 100 Li

tre tészen közel 1 ,5/8 Bécsi

mérôt vagy 1 3/4 Bécsi akót.

t.¡t*ckau , vs Austriai alsó

Ensz tart.ban Mainhardt

hegy felett lévb" negyeden,

Cseh orsz. szélein , van egy

Tirodalmi kastéllya, tarto-

0 "tn ánybéli torvényszéke.ple-

' baniája, 162 h. és egy üveg

^hutája.

ILittau , Litta, Littowle, város

Morva orsz. ban Ollomüczi "Littey , 1. Litay,

ker.ben kö fallal 's sánczok- Littfeld , falu a' BergiN. Her-

kal keritetik , Lichtenstein czegségben , van egy nyuj-

- Hercz.hez tarrozandó, va- tó hamorja , ónn , ezüst 's

gyon kath. plebániája, 2 réz hutái.

temploma, 1 posta válto Littleborough, falu Angol orsz.

fiáza, 38.3 h. 2160 lak. kik ban Lincoln Grófs.ban Fo-

posztót készitenek. szedyke csatorna mellett,

*Lityjdnia , haidan Lengyel or- külombféle Római szép ma-

szággaloszvekapcsoltN.Her- radványokkal.

tzégség, most pedig 1793 1, "Little-Chester , vs Angol orsz.

fogva Orosz birod.nak tar- ban Derby Grófs.ban Der-

tománnya, melly most 3 went fó mellett.

Helyt.okra , u. m. Wilña , Little-Jor/t , Jorkoton , kis ve

Grodno, és Minszk Helyt. északi Amerika szabad Vir-

vagyon felosztva. Nagysága ginia tart.ban közel ide va-

$581 pmfdnépesége 2234619. gyon egy nevezetes csiga ,

FÖldje nagyobb részint ró- fovénytolás, mellyben te-



mérdék sok csîg as kácsi-

gateknök a' föld területek

alatt homoktól fedezve, ta-

láltatnak.

~L,ityn, Litinszk , ker.béli vs

Orosz birod.mi Podoliában

biubin, Ш0 4o' E. Sz. 59° 4o'

K. H.) ker.béli vs Járosláwi

Helyt.ban Orosz birod.ban

Obnora fó mellett ; 431 ház.

1500 lak. eleségekkel keres-

kednek.

L/uno , erös város egy hegyen

Dalmatiaban.

Ijjusnedal , fabrikahely Sve-

tziában a' Nordlandi Gefle-

borg Helyt.ban Herjedalen

tart.ban. E'hely mellett Lj-

usna fo szép viz rohanást

csinál ; vagyon még egy

nagy réz bányája is.

ТЦиЫп , (¿6° 3/5' É. Sz. 45o 20'

К. H.) ker.béli vs Orosz bi-

rodalom Witepsk Helyt.ban

Velikai Luz mellett , 19,5

Polgárokal, és42 zsidokkal.

ILivodia , (Helias, a' tulajdon

görög orsz.) tartománya az

Europai Török birod.nak ,

Janiah és Morea között ,

napkeletröl az Aegaeumi, és

nyugotról a' Joniai tenger-

tól kôrnyékeztetik ; nagy-

sága 27,5 □ mfd tészen, ezen

249000 lélek tengödik, kik

Görögök , Türökök, 's Zsi-

dók. Janiahtól Oeta , Par-

nasz , és Helicon rég neve-

»etes bérczek valasztják.

Sionapro , Cephissus , Isme-

jius 's más több folyók ned-

vitik földjet. À Korinthusi

földszorulatban , melly ál-

tal Livadia Moreával kap-

çsoltatik , talaltattnak a'

Lepantó és Eugiai öblök.

Földe termékény , böven

nyújt együgyü lakosinak

külontbféíe déli draga gyü-

mölcsöket ugymint czitro-

mot, narancsot, malozsa

's apró szÖllött ; olajfákat ,

itagy számmál , gabonát 's

t. ef. Vannak puha, kon-

dor 's selyem gyapjas ju-

hai. Ennebecki és Egripói

basaságokra, és a'.Vájdák

kerületeire részeltetik. — E'

tartomány nevét :

Jsivadia, v. Lebadia, vstól köl-

csönöze, ez Helikon hegy

töviben , a' hajdani Theb»

hires vstól északn*k fek-

szik, számlál 6000 lak; Van

egy kastélya, Görög Ersek-

nek lakhelye , gabonával ,

gyapjúval 's riskásával va-

ló kereskedése szembetünö.

Livarot , helye. Franczia orsz.

Calvados oszt.ban Vie folyó

mellett, 1210 lak. kereske-

dik fonállal, vászonnal, '*

sa jtal.

Livato, helys. Cephalonia szig.

az Archipelagusban, ennek

lakosi a' szigetbéliek között

leg^obb tengeri hajósok, van»

egy révpartja, 's némüné-

mü kereskedést is üz.

Liivek , 1. Liflandia.

Livenxa , folyóviz Olasz orsz,

ban ered Polcenigo mellett,

's felvévén Moníicano, Me-

schio , és Medunafolyókat

8 ágas torkolattal a' Velen-

czei tengeröbölbe végzôdik.

Az egyiknél Porto Bufole-

tól kezdve több mint 16

olasz mfd a' másiknál pe-

dig , melly Noncellónak hi-

vattik, Pordenone-tól fog-

va több mint 7 mfd hajóz-

ható.

Liverpool, Liverpool, (530 27'

E.Sz. 14o 43' 23" K.H.) N.

Britannia orsz.nak London

után legnagyobb keresked&

vsa, Anglia orsz.nak Lancai

Grofs.ban Mersey fónak f '

melly több mesterséges fo-

lyokat feí vészen , napke-

leti partján, és a' Hiber-

niai tengerben való torko*

Iatjánál, 9925 h. 776^0 lak.

foglal ; az Isteni tiszteletre

szolgáló ejpületek száma e§%



zsinagogával , 17 mégyen ,

van betegek háza, az ügye

foggot tengeri hajósokñak

számára épített kaszarnyá-

}a , mellyben minden Li-

verpoolból kiménô tengeri

utas hónaponként 6 Pennyt

( bizonyos pénz neme ) fi-

zetni kénszeritetik , egy va-

kok jól elrendelt intézete ,

mellyben ezèn kosarakat,

és lovagló ostorkákatfony-

nak. Jeles a' mesterséges

révpartja 13 hajó kes/.itö

helyeivel. Epületei elégdi-

szessek; emlitést érdemel-

nek az új Börzse v. is Kal-

márok háza, a' tanácsház,

a' játékezin - és az iskolaihá-

zak ; útszái kivált a' régi

vsnak nagyobb részintkes-

kenyek. Legnagyobb fab-

rikái közül valók a' nagy

dohány fabrikái , ezen ki-

vül találni itt czukrot fö-

zö házakat, porczolán, pi

pa , üveg, harizsnya fabri-

kákat, vasöntö, ser , szap-

pan , só , gálicz fözö háza

kat , vas és veres réz hámo-

rokat. Legnagyobb keres-

kedése, vagyon Afrikával ,

Nyugoti Indiával, Hiberni-

ával, és közel minden ré-

szeire a' világnak kivévén

a' napkeleti Indiát, kiter-

fed; vannak 606 tulajdon

kereskedö hajói. Liverpool

vsa maga birja az egész An-

gol kereskedésnek hatod ré-

«zet , a' Londoni kereske

désnek pedig felét , és az

egész Angoli hajokázásnak

tizenketted részét. A' váro-

siakki miveltetését 6 tudó-

majiyos Muzeumok , és fü-

vész kertek mutogatják.-

l,iviniv<íltry , Levantina, Tes-

sini kantonban Helvetziá-

ban, Sz Gotthard hegyétôl

délnek , keresztül futja Tes-

sin v. Ticinus vize , térsége

■9 JJ mfd, 11000 lak. kik

mind kath. számossak er-

döi , mellyek közül néme-

lyek gesztenye fákból álla-

nak; de még számossabbak

az ezekben talaltató vudak,

zergék 's a' t. H.jdan bir-

toka vólt az Uri kantonnak,

most a' Tessini kaatonak

állito része. Az orsz. át Sz.

Gotthard hegyén keresztül

Btllinzónába, Comoba, és

- Mailandba vezet e' völgyön

áUal.

Livonia , 1. Lifland.

hivnrne , vs Piemontban a*

Sardinai kirs.ban 3^90 lak.

Uvorao, Libiírnus portus, haj-

dan Labro , angolúl Leg

horn (430 33' 5'' E. Sz.270

56' ,30" K, H. ) Toskána N.

He14.zs.ben föhelye egy tö'r-

vényszéki ker.nek , hires 's

megerosített tengeri és ke

reskedö V5 , a' ko/ép ten-

gernek , melly itt a' Hetru-

riai tengernek hivattik,

partjain Floreneziától 9 rnf-

dekre , jó rendben és disze-

sen épült uiszákkal , ezek

közt tündökltk kivá'c az

északi része a' vsua.k, melly

a' sok vizi árkoktól , i.sa-

tornáktól,m.?lyeken keresz

tül járnak, Uj Velenc/.é:tek

hivattattik. SzámHl бооэо

lak. kik kö/.ül 15000 zsidók,

és a' kereskedés vétret szá-

mos Ürmények , Görö;rök 's

más külfüldiek találtat-

nak. Széke a' Helytartónak

és egy Praepostnak. Jeles-

sebb épületjei : a' nagy vá-

sár helyen álló haptalan-

béli tempi, a' Herczegi Pa-

lota , a' rabszolgák háza ,

a' nagy só dohány, és olaj-

tárhazak, a' Kontumácz az

elsö Ferdinand Nagy Her-

czeg kép-os/Лора , lariezra

vert 4 török rabizo! ga osz-

lopokkal. Ven 7 Plebaniá-

ja , 8 monostorai , egy tü-

rüdelrnes Inquisitio s^éke';
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míndenféle Vállásbéli feie- ; sonnevü folyó' mellét. 71 h»,

kezeteknek szábad Iste.ni Liwerda, Liebwerda, 80 h. állo

falu Cseh orsz.ban Bunzlaui

ker.ben Liverda patak mel

lett,' 2 jó sovanyú forrá-

sokkal.

tiszteletek ; inrient taláhii

itt egy örmeny templomot,

i zsidó zsinagogát , 1 tö-

rök mecsetet; a' Protestan*

soknak különös templomo- Liwni , (53o io"E. Sz. 55o 30'

' К. H.} ker.béli vs Oroszbi-

"rod. az Oreli Helyt. Sodsia,

és Livenka folyók mellett ,

számlál 700 fa hazakat, 7e

kalmár boltokat, íklastro-

inot i о templomot, és 3600

lak. kik fôldmivelést 's ke-

reskeddst Uznek. ,

Lixheim , vs Franczia ország-

nak Meurthe oszt.ban a'

hajdani Lotaringiában 203

h,, 960 lak, van egy ásvá-

nyoS forrása.

LTxüri, vs Cephalonia sziget-

ben 5000 lak. van egy rév-

, partja , pamut materia,

ször szonyeg-fabrikái , kü-

lümbféle eros italokat (Li

queur} készito müvei. Ke-

mény föld indulásai által

nagy pusztulásokat szenve-

dett, utszái még most i»

szomorú omladékival tel-

lyesek. ,

Litard- Point , 57' 55й E.

Sz. 12o 28' 43" К. H.) föld

" csúcs Angol országban a*

Kornwalli Grófs.ban Hels-

tonetöl délnek 12 mfdekre.

Lla-Bhinn, 1. Fingalbarlang-

ját. .

Llandaff, 1. Landaff.

LlandiU-vavr , helység Angol

orsz.nak déli Wales Herczs.

ben Caemartheni Grófs.ban

Towy fó mellett , vannak

flanél fabrikai. Itt a' Wa-

lesiHercz. Llewellinnek se-

regei az I.eö Eduard Ango-

lok királyától tenkre ve-

rettetett. [

Llandovery , helys. a' most «m-

lített tart.ban harizsnyák-

kat , 's temétô 'helye-

ket. Neyezetes rév partja

jó ugyan de hamar iszapo-

sodik , innen többször kell

tisztogattni i kët részekre

van osztva ; a' küls&bb 600

lepes hpsszú gá't és 2 егёз-

ségek által oltalmaztatik ,

mellette áll a' kö sziklán é-

pített világlo torony ; a'

belsöbb vagy is kissebb

révpartban, melly Darsen-

panak' neveztetik , feksze-

nek a'Gályák. Lakosi szor-

galmas , munkás emberek,

" külombféle fabrikái köztt

" kláris , porczelán, 's bár-

sony fabrikái hireltettnek.

De legnevezetessebb minde-

nek felett elterjedt keres-

kedése, merliy a' török bi-

rodalomnak tengeri azéle-

ire CLevante) s'öt napke-

leti Indiába is kinyúlik ,

tárgyát Angol , Franczia ,

Olasz, 's Németh portekák

állitják. Az Olasz orsz. és

Levante köztt forgó keres-

kedésnek közep pontjá. Esz-

tendonként 5000 hajóksza-

ladnak bé révpartjába.

"Livra, ezüstpénz Barcelloná-

ban i for. ß kr. ér^

"Livre, máskép Frank Franczia

e?,üst pénz 23 kr. ér. Livre

Tournoi 22- kr. 2 dt. Livre

Bernában 3.5 kt. Livre, más

kép Sterling, vagy font Ster

ling. Angliában 9 ft. 24 kt.

2 dt. ér.

Livron , vs Franczia orsz.ban

Drome oszt.ban fekszik szép

vidékben egy dombon, Dro-

' me vize mellett.

Liw , vs új Lengyel kifs. a'

volt Siedlce oszt.ban ha-

kál , mellyek itt ésa' szom-

szédságban kötettnek, ke-

reskedik. Egynehány mtf-.



dekre ész.nak ón bányák

miveltettnek.

Llanelly , helys. ugyan ott

Dulas fó , és egy kis tenge-

ri óbblkozott ; kivitel tár-

gya kószén.

№«' , (45° 26' 15" Ê". Sz.

13o 2' K. H.) kia vs Spa-

nyol orsz.nak Austria tart.

ban , van egy révpartja.

Llanidloes , helys. ész. Valesi

Herczs.ben Angol orsz.ban

a' Montgomeny Grófs.ban

Severn fó partjain , gyap-

júval való kereskedése ter-

jedt.

Llantrissent , régi szép mvs ,

Glomorganschireben , déli

Walesben Angliában.

Llerena , Ellerena , vs Spa-

nyol orsz.nak Estremadura

tart.ban 7300 1. Innen 3

mfd a' hegyekben ezüst e-

rek találtattak , szomszéd-

ságában fekszik a* hires

Gvadalcanali ezüstbánya is.

hlobregat, fó Cataloniai Her

czs.ben Spanyol orsz.ban e-

red a' Pendis nevühegyböl,

és Barcellona alatt a* ten-

gerbe rohan. Még egy más

hasonló nevü fónak talál-

tattnak e* tart.ban forrá-
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része kaszáUó , a' to'Lbi

mind erdôség. A' Királyi

Felségeknek vadászat végett

itt ielenlétokrül etnlitést

érdemel.

Loanda , S. Faul de Loanda,

erösitett fö vsa kozép Afri-

kának alsó Guineai kbrnyé-

ben fekvö Angol orsz.

nak , fóképen a' Portugal

lok Afrik birtokai' Lengo

fónak torkolatjánál ; s/.ám-

lál 20000 lak. kik kóztt.

3000 fejérek'; köböl épült

házakban , a' Negerek pe-

dig földböl emelt 's szal-

mával fedezett gunyhókban

laknak ; széke a' Portugal-

liai Al-Királynak , Püspbk-

nek , Inquisitió türvény-

széknek ; látni itt pompás

templomokat 's klastromo-

kat. Révpartja csak a'Por-

tugalloknak áll nyitva.Le-

vegóje egéségtelen , hévsé-

ge kiálhatattlanná változ-

na, ha tengeri s^elek nem

tisztogatnák , hívesítenék.

A' varos kereskedÖ szövet-

ségben áll a' keleti Afriká-

ba utazó csoportokkal.

(Karavane). — A' száraz

foldnek ellenébe fekszik.

sai , mélly Rosis mellett a* Loando tzigete . enrtek hossza

tengerbe szakad

Llorja , helys. Valencia tart.

ban Spanyol orsz.ban 12.00

1. felettébb jó ízü tengeri

baraczkkal bövelkedik.

"Llosa , vs Spanyol orsz.ban

Valencia tart.ban 1000 1. és

gipsz bányákkal.

XJuch-Mayor , (39° 34' E. Sz.

20o 17' K. H.) helys. Spa

nyol orsz.hoz tartozó Ma-

iorka szigetben 500 h. es

5430 lak. Van egy Collegiata

temploraa, 's csudálatos B. Loango , (40 4^/ É. <0 «75/ J),

4 szélességa fél mfd. Itt sok

tengeri és ollótlan rákok ,

valamint apró barna ,

finom 's fényes csigák ,

(Zimbi név alatt) fogattatt-

nak , mellyekkel e' tart.

ban pénz gyanánt élnek ,

de azokat csak egyedül a'

király számára szabad sze-

degetni. Esztendónként,in

nen még eddig 1.5000 rab-

ezolgák vitettek által Bra*

siliába.

Szüz képe.

Ló , ErdÓ telek, Mosony Vár.

ben Ovaron felül a' pósta

út mentében , egy órányi-

ja, a' Duna mellett» egy

Sz.) orsz. az alsó Guineai

partokon déli Afrikában ,

hossza csak 20 mfd de szé

lessége a' Caterina foktól

egésa a' Nganda Consói

hegyekíg



hegyekig 6o mfd tészen.

Földe , kivévén a' mostem-

litett hegyeket 's némely

erdoségeit > nagyon alacson

's mocsáros , sok bényúló

öblöktöl 'a folyóktól ned-

vítetik ugymint : Sette ,

Mayumba, Oulao, Loango

és Luisa, melly egyszers-

mind a' déli határ válasz-

tó fó. Termeszt riskását ,

gabonát, czúkornádat , di-

nyét , dohányt , és pálma-

bort. Bövelkedik szarvas

marhával , juhokkal, kers-

kékkel , disznókkal ; talál-

ni Oroszlányokat is, tigri-

seket, és elefántokat. As-

ványai : réz , vas , ón , és

czín. Lakosi Negerek , kik

fejérbe öllöznek , mellyet

falevelekbôl készített elég

tartós materiából függesz-

tenek öszve , vas és cserép

edény készítéssel , tengeri

só fôzéssel foglalatoskod-

nak ; az asszonyaik pedig

mívelik a' íoldet. Laknak

itt fekete zsidók is , kik

Szdmbati napjokat olly

szorgossan ülik , hogy az

nap még egy szöt sem szól-

lanak. Találni itt fejér Ne-

gereket is v. is Donduso-

kat, a' kik mindazonáltal

semmi különös Nerazetet

nem állítnak. A' Király az

orsz. 7 ti'sztjeitöl választa-

tik , úralkodik szabadon ké-

nye szerént minden hatá-

rozás nélkül, 's közel iste-

ni tisztelettel imádtatik. A'

Mayombai, Malembai, és

Gabendai Királyok , rrem

• külömben az egesz Congói

partok fejedelmei nékie a-

dót fizetnek. Lakhelyét ha-

son nevü vsbatartja, melly

máskép Buali nevet is vi-

sel. L&eztet.

Laiario , Lovano, kisvsa'Mo-

*. -vnakoi Herczs.ben a' tenger

f partjain , 3500 !..

- HÜB. LEX. III. DAB.

Lobau, Nopoleon szigetje, Du

na sziget Austriában , 2 órai

járásra Beesen alól, neve-

zetes az 1809 eszt.ben itt

tortént dolgok véget. Ettöf

a' szigettôl nyeré a' Fran.

Mouton nevü Ezredes Lo-

baui Gróf czímjét.

höbau , lengyelül Lubawa, vs

az új Lengyel Kirs. a' volt

Bramberg oszt. Jasienka és

Sandulla fó mellett 2,57 h.-

és 1340 1. és egy kastélyal,

len , és vászon kereskedé-

sel.

\j6bau i Löbye , kôzségessen

Liebe , vs felsó-Luzátiában

a* Bauczeni ker.ben hason-

nevü fó mellett, melly itt

a' Spree vizébe keveredik ,

305 h. 2500 1. számlál , van

Lyceumja, 2 pléb. és más

1 templomai , harizsnya ,

kesztyü , karton 4 és bör

f&br. kereskedik gaboná-

val , vászonnal, és fonállal.

Lobeda , Lobodau , vs a' Vei-

mari N. Herczs.ben Saale fó

mellett 164 h. és 830 L kik

vásznat , 's harizsnyákat

szövnek , és borral keres-

kednek. Látni ide közel a*

régi Lobda várának omla-

dékit.

Löbejün , kofalíal kerítetett

vs 4 kapukkalvolt Wesztfa-»

lia Kirs.ban a' Saale oszt.

ban. Van 1 pléb. és 1 bete-<

gek háza templomával , egy

iskolával 291 épületei és

1620 1. kik földmivelesböl ,

marha tartásból serfózés-

böl 's más illy féle mun-

kákból élnek. Esztendön-.

ként 3 vásárokat tart. Kó-

ezén bányával íoolélek fog-

lalatoskodik. Ezen kívüí

még éget meszet is , és sa-?"

letromot fÖz.

Hohenstein , vs és lakhelye Re-*

. usz-Lobensteini Hercz.nefé

Lemnitz fó mellett 41a hj

és 2740 1. Van deák ¡skoli-*
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ja, Superîntendentialis hi- dös Burkus háborúban 1756

vatala , vászon , posztó 's Sz. Mihály havának i-s&

bör fabrikái , gyapjú'spa- napján itt tortént veres üt-

mut fonói. közet végett nevezetes. Van.

Lobenstein, falu Csehorsz.ban egy Cs. es Kir. Posta híva-

Leutmeritzi ker.ben 246 h. tala, szomorú napok vol-

Salm-RecferscheidiGróf há- tak reá nézve Böjtelsö Ha-

zához tartozandó. vának 19 és 20 napjai 180.3

Loberthal , 1. LeberthaL eszt-ben mellyben 2 har-

Lobes , Lobusz , Lobs , 37 h. mad része tüzáltal hamu-

ból álló falu 's patak Cseh vá vált.

orsz.nak Ellbogeni ker.ben. Lobtentz , lengyelül Lobzeni-

A' patak ered Frohnau mel- ha, vs új Lengyel Kirs. a*

lett , és ész. felé Falkenau volt Brombergi oszt-ban

szaladván vidékiben az E- Lobsonka fó mellett, melly

ger f»ba szakad. felyebb Kaschubka , vagy

Lobetani , p. Hispaniában la- Nieczenek hívattik 19R h.

kott nemzetség , Edetanu* 1217 nagyobb részint Lut-

sok baljokról , mostaniRo- her. lakosokat foglal . kik

quena vidékén ; fo vsok Lo- posztó 'з csipfce fabrikák-

betum , és Valczia (Cuen- ban , ser fozéssel , 's pálin-

za). ka égetéssel keresik élelme-

Lobkovitt , falu Cseh orsz.ban fot. Ridzinszky Gróf bir.-

a* Kaurzimi ker.ben 24 h. toka,

Az öszve omlott kastély Lobstädt , kis vs Szász orsz.

törzsök háza a' Lobkoviczi ban a* Lipsei ker.ben.

Hercz.nek kik most a' Ra- Loburg, vs a' Brandenburg!

udniczi Cseh Herczs.töi Her- kozép Márkban a' Jericho-

czegi czimel élnek. wi ker.ben. 281 h. 's 1550 1.

Lobodau , 1. Lobeda. egy luth, és egy ref. temp.

Lobos , sziget a' Forteventusa kal; készit böröfcet 's posz-

Kanariai szigetnek ész.patt- tôt. Vidékében tükörhö bá-

jain Voucaynai szorulat- nya míveltetik.

nak bémenetelén ; a' Kana- Lobva , Volga vizének mellé-

riai ezigetekhez számlál- kes foja Orosz bir.ban.

tatik. Lôbye , 1. Löbau. .

Lobos, két kis terméketlen 's Locamand , vs Francz. orsz.

kësziklàs sziget a' nagy O- ban Bretaagne tart.ban a*

czeánbah Amer. Peru orsz. Finisterrei oszt.ban 2,570 1.

nak partjain , a' száraztól Locana , vs Sardiniai Kirs.nak

S mfd. Ezek tengeri Lobos Piémont tart.ban Orco fó

szigeteknekhívattnak,hogy mellett 5000 1.

megkülömböztessenek egy Loiarni tó , 1. Lago maggiore.

hason nevü, deközel a'szá- Locarno, 1. Luggarus.

razhoz fekvô Lobos szige- Loch, falu Ceeh orsz.nak EU-

tétol , melly e' végett szá- boffeni ker.ben 6n bányák-

razi Lobosnak neveztetik. kal.

Lobositz , Lowositz , kis vs Lochauer Haide , 1. Annaburg.

Cseh orsz.nak Leutmericzi Lochern . vs az eggy. Belgiu-

ker.ben ; Elbe fó partjain mi Kirs,ban felso- JLssel tart.

140 h. Szorgalmas szöllö- ban Borkel fó mellett 136e

Ье?У' gyümölrs , és föld 1. és le omlott vár falak-

miveléssel. A' hét eszten- kal.
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laches , Luceae (47O 7' E. Sz. Loch-Leven , tó déli Scotziába.

18o 39' H.) vs és ker bç- Kinrosz Grófs.ban ker.ben

Ii hely Francz. orsz.ban То- »5 mfd foglal több aprószi-

vraine tart.ban Indre , és getekel egyikén ezek közür

Loire oszt.ban , Indre fó fekszik Lochleven-castle ne-

partján 640 h. és 4340 , van vü váracska , mellyben a'

erös vára, mellyben a' Mai- szerencsétlen Stuart Mária

landi La j os Herczeg 10 esz- Királyné tulajdon jobbá-

tendóbéli fogságot töltött, gyaitól be zárattatott.

és eltemettetett. Egy nagy Loch Lochjr , tó, ész. Scotziá-

toronyban látni két kalit- nak Invernesz Qrófs bau

Jtákat , vagy is ingó szobá- Augustus és William várai

кat erös tölgy deszkákból kbzött , hossza i4szélességa

's jól meg vasalva, melly- pedig 1—2 mfd tészen.

nek egyikébe Balve Kardi- hoch Lomond, tó déli Scótzi-

nalis Angeni Püspük 12-dik ában Dumbarton Grófs.ban

Lajos Királytól bézáratta-

tott volt. A' várbéli tem-

plomban Sorel Agnes 7-dik

Károly kedvesének sir ját fe-

kete márványból, melly fe-

lett Agnes képoszlopa fejér

márványból emeltetett.

Vannak gyapjú materia

fabr. nagy disznó tenyébze-

tei ; kereskedik gabonával,

fával , borral 's rnarhával.

Beaulieu vsal híd által kap-

csoltatik.

boch-Fyne, tengeri öböl Argy-

lei Grófs.ban , kózép Sco-

tziában , melly a' napnyu-

goti Oczeánból 10 mfd a

hossza 14 szélessége 8 angol

mfd az egész nagysága pedig

20000 hold földet foglal,

¿s sok helyet több 100 öl-

nél mélysége. Ezen nagy

tóból 30 szigetek emelked-

nek feí, mellynek nagyobb

részini gyönyörü ligetjeik-

ben küíombféle vadakat

nevelnek. Partjai legkelle-

metessebb kilátást nyújta-

nak , a' hol tudniillik a'

zöld pázsitok a' fellegekkel

tusakodó bérczekkel , 's me-

redek kósziklákkal változ-

nak. Halal, 's kiváltjóízü

angolnákkal bövelkedik.

szárazba be nyúlik, és az Lochmaben, helység Dumfrie-

egész kôzellévô tengerben

legjobb heringekettart.Sok-

szor e' halászatra 5—бово

ladikok is megjelennek, és

kbzel 20000 hordócskákal

fognak.

höcAgau , falu Vürtemberg

orsz.ban a' Laiosvári ker.

ben 1780 lakosi szöllö mí-

velésbül élnek. A' falún ke-

resztül folyik Steinbach ne-

vü patak , melly kívül a'

földbe rejtözik , és л/ч óra

messzeségre ismét megje-

len.

Lochindale , 1. lia.

Lochkow, helys. Cseh orsz.ban

a' Rakoniczi ker.ben van

Czichoria fabrikája.

azi Grófs.ban déli Scotziá-

ban Annan fó mellett , 700

1. a' vidékben sok vászon

szövettetik , 's jeles lazatz

halászatok esnek.

Loch-Netz, nagy tó ész. Sco-

tziának Invernesz Grófs.ban

egyik a' Caledoniai csator-

nának leghosszabb termé-

szetes állító részei közül,

hossza 22 mfd szélessége pe

dig 1—3 mfd tészen. Déli ré

szei felettébb gyonyorüsé-

gesek , magos kószikláktól

.'s csergö patakoktól nedví-

tettzöld völgyektöl, mély

sége csak nem hihetettlen,

500 öleket foglalni talál-

tatott , vize egéséges éssq-

19 *
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ha nena fagy bé. A' termé- denburgí

ízetvízsgálók jelentik,hogy ~

felettébb riagy -s szokatlan

hullámokat hányt légyen

e' tó , raidön Lissabon vsa

. UkermárkbAn

Randow fó mellett , áll 40

h. és 357 1. van egy Királyi

vámháza, és termeszt,do-

hányt.

1755 tortént rettenetés föld- Kockwitz, nagyfalu 11/2 óra

indulástól pusztítatott , a' járásra Drezda vsától.

nélkül hogy a' száraz kör- bode, falu a" Neufchateli Her-

nyék csak legkissebbett ia czs.ben Vallengin Grófs.ban

mozdúlt volna. Ennek vi-

dékében találni Foyer vi-

zének zuhanását , mellyek

hónak fehérségével , és ég

dbrgéshez hasonlító zajjal

gooo 1, kik kozül sokan ó-

ra csinálók , aranymüvé-

szek , és csipkekötök. Kör-

nyékében talállatik egy

malom, те11узоо L a'folí

1212 láb magosságú köszik- színén alól vagyon,

láról iszonyú mélys.ben le bocmariaquer , vs Morbihán

rohannak ; és a' földünkön Francz. oszt.ban 2000 1.

eddig talált víz zuhanna- "Locminé , vs ugyan ott 1790

tok kcizül a' legmagossabb lak.

víz zuhanatott képezik. hocri, vs Italiában , Proser-

liochowitz , mvs Cseh orsz.ban pina templomával , Pyrr-

a' Berauni ker. Litavka pa- hust&l feldulatott, Rhegi-

teK mellett 1.30 h. díszes umtól nem messze.

kastéllyal, és egy Esperest Loe- Долал , helys. Francz. orsz.

temp.mal. '■ ban Bretagne tart.ban a'

\jOch-Oich, tó ész. Scotziában Finis-terre oszt.ban З00 h.

Invernesz Grófs.ban hossza 770 \. Vannak vászon 's vi-

4 mfd vannak több ligetes torla materia fabr.

szigetjei , a' Loch-Neszi tó- böese, Leucsovia, szabadKir,

val egybekottetik. vs Szepes Várm. Lóese pa-

hochraa , vs Hiberniában a* tak mentében hosszas dom-

Galloway Grófs.ban vászon

fabr.val.

bochwitza , (50° 18' É. Sz. ¿0°

19/ K. H.) vs Orosz bir.ban

a' Pultawa Helyt.sban Sú-

lai Lochvicza mellett 4460

1. kik kert mívelésbol éske-

reskedésból tengódnek.

luoch-Wynnoch , helys. a'Ren-

frewi Grófs.ban hason ne-

vü tó mellett Anglia orsz.

ban vannak külombféle

fabrikái.

Locka , 36' 3" E. Sz.) e-

. géséges salétrom 's biidös-

kö részetskékel egyveledett

forrás Svétzia orsz.ban Ne-

rike kis tart.ban , az Ore-

brói Kapitánys.ban két tó

k'óztt szerte hires 's nagy

hasznú iszapos ferdökke£.

höcknitz , várbéli helys. Bran-

bon fekszik az É. Sz. 49o

o' 58" K. H.) 38= 6' 40'' a-

latt. Még most is kerítik

düledó falai 's kapui épen

állanak. Útszái sziklások,

néhol egyenetlenek, 's olly

keskenyek, hoffy a'kétosz-

ve akadó szekér alig tér-

het ki bajnélkül egymás-

elñl, illyen p. o. azújutsza,

hol a' szekér út szélein felt

emelkedo szikla falnyujt

a' gyaloglónak bsvényt. Je-

les és pompás mindazáltal

négyszegü piaeza , a' vsnak

legkiesbb helye ez , 's fé-

nyes épületek kerítik; mel

lyek között nevezetes a*

Várm.ház , a' roppant ka-

szárnya , és azon privát-

ház, mellyben nehány év

elótt JósefHazánk szeretett



ISádorispánya , késôbb ká-

rol Arabrus dicsbültPrimá-

sunk s^llást fogtak ; és

Podhor^szky nemzetség-

nek örökös könyvnyomta-

tó mühelye , csak emléke

's maradványa ama regen

ten hires Löcsei Typogra-

phiának ! A'négyszeg ktfze-

pén áll Sz. Jakab. templo»

ma , a' nemzeti iskolával ,

¿s fa strázsáyal, , A* tem-

plomnak gothus falain a'

tisztelend& régiségfénye le-

heg. Roppant kö tornyát's

kerítését az ido viszontag-

sága megemésztette. Régi-

séget .mutattnak a' benne-

lévp számos oltárok 's sír-

jelek is , mellyek a' márki-

holt Thurzó nemzetség ala-

bástromból készült szobrai-

yal, díszeskednek. A' küz-

vélekedés e' nemzetséget

tartja, e' roppant templom'

alkotójának ; az bizonyos,

hogy fényéhez és pompá-

jának neveláséhez sokat ve-

tett. Ezen kiitföböl erede

osztána' Katolikusok ésLu-

teranusok köztt az épület

birtoka felett támadt per;

's volt ido , mellyhen a*

templomot majd elienkezo

atyánkfiai , majd isméthi-

tünk sorsosai birták , sftt

felét a' katholikusok , felét

a* Luteranusok; most már

vége minden pörnek, és

huzomos évektol fogya Ь\т-

ják csendességben a' ka

tholikusok. — A' Luther,

Jtivül a' vson állítottak ma-

goknak templomot ama

ítellemes forrásnak szom-

szédjában, rnellynek vizé-

né,l nines jobb a'vsban.Ne-

vezetes a' Jezsovifák volt

terriploma és klas+roma is

a' Lengyel kapunál. Gyö-

nyörii ebböl a',kilátás a'

vs északi része alatt fekvö

kies völgyre , 's több mfd-

nyi távolságra Iátszó havae*

Kárpát hegyére, rnellynek

tetejét jobbára f'elhft borífc-

ja. A' templomota' klastrom

melleLt épült Gymnasium-

nak ifiusaga jarja , a' Jas-

szól Praemonst. Rend' Atya*

inak tanítása alatt», a* kik

egyszermind a' klastromot

js lakják. A' Luth. Akade-

miája derék ; számps ifi-

uságot számlál, mellyef a.v

Alföldi szülék esztendön-

ként ide vagy Késmárkra

szokták a' német nyelv'

megtanuláaára küldeni., Д'

hajdani virágzo Convictus-

nak részét a' katona pékek

foglalták el , másik rész»

üresen áll. A' vs diszére szol-

gálnak ezen kivül a' kávés

és tánczrúízak. , a' harmin-

czad '8 posta hívatal. „-ta'

Minoriták temploma., La-

kosai németek, jó szíyü, éi

szorgalmas emberek*. ,Д*

kath. sz.áma- 2430 a' Lute-

ránusoké 1790 megy, Az,ár-
a pálinkát » rozsolií-fcv, 's*

erék méhsert fólyvásfc ,c,si-

nálják , az ország szerte hi

res Locsei . bor»<5t szorgal-

masan termesztik , és ,ke-

reskednek véle. Az ivfi víi-

zet csévek eresztik a' szom-

. BZtéd , h.egy.ek' forrásiból a'

vsbak Falai alatt foly el a'

gyakran megdagadÜ Lóese

patak, 's számos két kere-

kü malmot hajt. A' külsó

várof, . mejqö csürökböl. ,

. kerfekjboj, malmokh4l,, é»

az .egÍ$$ •Várm.nek qgyet-

len egy szöllöjeböl áll ;

koresmáiban mindazáltab

a' legjobb hegyaljai bort"

lehet inni- A' vs birtoka 6

falura j¡ két majors^gra.; ,

malomra,, harminez feny-

■ves, és, két tülgyes erdör*

terjed ki ; pórtája hét. ^—

Határa igen tágas. A' szora-

széd Mária hegyén fekszik-,

P

d
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â*B. Szîiz tiszteïetére épült poeztó

templomocska , hováazáj-

tatosnép buzgón járja a'

búcsót ; valamint az észak

feléfekvô erdöben lévô fer-

dôt is.

, eelyem , és kala'p

fabrikái , kereskedik míve-

letlen selyemmel , olajjat

's boral. Születés helye a-

ma hires Fleury Kardinál-

nak C,0á3)

Jjocjmánd , Lothsmanvsburg, Lod* , Lacus Pompeii. (45o 18'

német mvs Sopron V¿rm.

ben Koszegtol 1 3/4 óra.

Repcze fó mellett. Itt fo-

gadja felez Raiding,Schvor-

za ,'sStóob vizeket, ezeken

keresztül mén a' posta út

Sopronból Köszegbe. Lako-

ai 315 kat. 721 evang. kath.

pléb, tempi, és luth, eklé-

siával H. Eszterházy bir-

toka.

Jjodány , Lodány, magyar fa-

lu Bare Várm.ben Sziklós

hegye mellett , Lévától a

óra. 130 kat. 21 evang. és

460 ref. lak. tulajdon pléb.

és eklésiával , jó folde bu-

zát , kukoriczát, dohányt

bort b&ven teremnek. E*

mellett a' 16 és marha te-

nyészet is jó karban áll.

Itodersleben , falu Szász orsz.

ban a* Querfurti Herczs.ben

ezámlál 1,56 h. 8,50 1. kik ho

mokos kobányákban dol-

goznak, gipszel 's mésszel

kereskednek.

31" E. Sz. 27« io' 37" K%

H ) derék vs Adda fó part-

ján , mellyen itt egy 1000

öl hosszú hid vezet által a'

Lombardi - Velenczei Kirs.

ban , 7 mfd ész. nyug.nak

Eremona vsától , hajdan a*

Lodesanoi Grófs.nak föhe-

lye. Széke Püspöknek ,

számlál 12350 1* nevezetes a*

hires csata végett , mellyet

a' Francziák Bonaparte ve-

zérlése alatt 10 Majueban

1797 az Austriaiak eilen

nyertek. Van erös vára , és

a' fö templomon kívül, 2

Kollegialis és 17 pléb. tem-

ploma ; 26 klastromja , éé

több kápolnai. Készítetik

itt tiszta fél porczellán vagy

is Fayence; vidéke jó lege-

lo réteket foglal , az itt

tartott tehenek tejjébôl ké-

s/.ítetik a' hires Parmai sa jt,

melly minden felé horda-

tik nagy boségben.

Lodigiano , 1. Lodesano.

\jodetano , Lodigiano , birtok hodirvechio , Landumvetus ,

a' hajdani Mailandi Her- (O-Lodi) hajdán LausPom-

~ peji vsa ; most csekély hely

Lambró fónak egyik karjá-

nál, Loditól 3/4 mfd Lom

bardi Velenczei orsz.ban.

czsben, melly tudiillik Pa-

vesano, Milanese, Cremas-

ko , Cremonese, és Placen

titis tart, köztt. fekszik ,

Grófi czimel díszesítettik , l^odomeria , 1. Galiczia.

most éllító része a* Lorn-

bardi-Velencze AustriaiKi-

rályságnak.

X.odeve , Leuteva, (43® 43' 47"

E. Sz. яоо 5g/ 48" K. H.)

régi kofallal keritett vs és

ker.béli föhely déli Francz.

orsz,nak Langvedoc tart.

ban a'mostani Hérault oszt.

ban Sevenni bérczeknekto-

riben , Lergue fó partján

' 840 h. ée 74¿e 1. Vannak

Lodz , vs a' mostani Lengyel

Kirs.ban 72 h. és 480 1,

\jofer , mvs Salzburgi Hercz.

ben bérezes vidékben , ma

gos fekvése a' kôzép tengetf

szinét 2054 1. feliil haladja,

van egy kath. tempi. 49 h.

es. 430, .1. Tart. esztendôn-

ként 3 vásárokat; lakják2í¿

munkás müvészek ; van só

lerakodó 's egy Királyibe-

tegeket gyámolító épülete>
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tisztség-serfozo., és vámsze- helyet formálnak ; van t>gy

dö házai. — A' t,oferi völgy új temploma, és egy nagy

fekszik a' Rauhenberg, es díszes Uradalmi kastélya.

Steinsberg megett , hossza Logaa , fó nagy Tatárságban,

1/4 ora terjed szélesége pe- Asiában , К arga vizéveleg-

dig allig téezen loo lépese- gyesül, és a* keleti tenger»

ket, felettébb gyonyorüsé- be szakad.

ges egy völgy. Lognat , ve az Algieri Státus-

Lôffeibach, falu alsó Stajer ban a' Maskara tart.ban,

orsz.ban Graeczi ker.ben magas fekyésébol Sahara

hason nevü pat.ak mellett; pusztáit szemlélni.

talilni ittkerék, setétbar- Logodoro , tart.ban ész.nyu-

sa , ésN nagy békasó köve- goti részében Sardinia ôzi-

ket, mellyek nagyon hason- getnek.

litnak egész kenyerekhez i hogronno , Lucronium , nagy

és átmerojok néme)yek- 's megerösitett vs Ebró fó

nek a* legnagyobbak közül mellett Spanyol O-Caszti-

sokszor 2 lábat is tészen, liaban Burgos tart.ban. E-

Itöffelftheidt falu a' volt Fran. gyik a' legjobb vsai közül

birod. Rhenus é» Mosella ezen orsz.nak , dolgoslako-

oszt,ban most Burkusi A. sinak száma 7000 neveke-

RajnaiN. Herczs. 260 1. ház- dik , melly .5 pléb, tempi,

fedélre «zolgáló palakóbá- ban ahétatoskodik: vagyon,

nyával. • ezeken kivül egy Kollegia^

Lfyffingen , Fürstenbergi Her* lis temploma is.

czeg vsa a' Badeni N. Her- Logttör , helys. Dánia orsz.

czs ben Duna ker.ben a' Fe- nak Aalborg Megyéjében»

kete erdó mellett igen ter- az eddig hajokázható Liim-

mékeny völgyben 840 1. és fort tenger öböl mellett.

egy ¿eványos ferdôvel. hohe, fó Silesiában ; ered a'

Lafode* jzigetek , csoport szi- • Nimpi kej- ben fekvö Brieg

getek Dronthemi hegyek - Her.ben Kleinmacher nevü

mellett Norvegiában. falu mellett Brezlautól egy

V.afostate , helység ész, Afri- mfd az Odera fóba keve-

kában Tuarik nemzetnek redik.

birtokaihoz tartozandó a' Loheia , Lohia , (1,4o 4a' 8"

sereges utazók (Karavanqk) E. Sz. S9° 48' 30V К• H.) vs

útján fekszik. Arabiának Jemen tart.ban

Lö/taioe, 1. Lawansari. száraz 's terméketlen tájék-

\.öftta , vasbánya helys. Svéd ban az Arabiai tenger Öböl

orsz.nak Upsala kapitány- partjain ♦ van egy kikötö

ságban , Dannemoratól 2 helye ; ко só , kávé 's több

%J% mfd itt vannak Svetzi- efélékkel való kereskedés-

ának legnagyobb 's Iegbö- ból élñdik.

vebb vasbanyái, Geer Zász- Lohits , Logatesch mvs Kar

iös Ur birtoka. Van 4 vas nióliában azAdelsbergi ker4

bányája, mellyek eszten- ben egy kastéljal, kornyé-

dónként 8—9000 font vas- kit arnyító Lohits hegye ,

rúdakat készítenek; mun- egyik ága a' Juliai Hava-

3<álkoduak benne 1500 em- soknak.

Ьегек , és külön 3 útszák- "Lohmen, mvs Szász orsz.ban,

ban laknak, mellyek ö&z- a' Meiszni kzr.ben 139 h. és

veségel városhoz haeoníjító 750 l."Van egy kastéllya,
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derék ménesse , 'a Spanyol fó Francz. orsz.ban Seine

]uh tenyészete. és Marne orsz.ban melly

Lohn , 1. Lahn. 1 2 mfd futás ufán Melun, és

Löhn , Löhnberg , L Lahn f Montereau Sur Yonne köztt

Lahnberg. a' Seine fôba szakad , fel-

Löhne, L Hunte. vévén annak elötte Briare

"Lohr -, va az elñbbi Frank- és Orleans nevü mestersé-

furthoz tartozó Aschaífen- ges fókat.

burgiHerczs.ben Lohr fónak "Loipersdorf, 1. Csötörtök.

a' Main vizével való egye- "Loir, (le) Laedus, fóvíz Fran,

eüléssénél , melly által a' orsz.ban ered az eltörlött

Spessarti fa Main folyó- Loir Apátságnak tavaiból,

ba szátlittatik. Számlál Perche tart.ban Chartres, és

2800 L kik tükör 's üveg Nogent le Rorru között,' a'

fabr.ban és ha}o épitéssel mostani Eure és Loir oszt.

foglalatoskodnak. > • ban; áltfutja Dunois , Ven-

Jjohr , 1. Lahr. demois , és Anjou t,aTt,kat,

Lohre, ravs az eltörlött West- Angers vsa felett égyesül

falia Királyk Werra oszt. Sarthe fóval , 'és rniiieku-

bah Salzbutte mellettói h. tána folyásával 27 mfdvég-

és 390 1. zett volna a' Mayenne fó-

%jöhrU-Bad y 1. Winterthur. ba keveredik^ Hajózha-tó

Loja, Loxa , vs Spanyol orsz. lenni la Fleche1 rnellett kez-

nak Granada tart.ban Xe- dödik ; árka mély , 's fo-

mil fó partjain, és Kopar lyása sebess. — Ettôl és

hegynek töviben , lakosi Cher fptöl kölcsönözi.

kiknek számok mintegy Loir és Chef, oszt. maga ne-

8000 mégyen , só báriyák- vét. Blesois, é¿ Sólógne Or-

ban 's rézhámorjaikban ke- leanáís tarthoz'tfártoíó ré-

resik elömeneteieket. ■ szekbol állítktótt "öszve ;

l/Oí'¿eí,Loibl,jeles hegy fel.Kar- nagysága 1I5 Q mfd mel-

nioliában, és Karinthiában - Iyen '413480 í.'-lSzámIáltatt- .

igen magos 's meredek, mel- -nak; fehszik Francz. leg-

Jyen keresztül VI Károly , terméklnyebh tájékában ,

Császár idejében Austriá- - gabonával , borral , gyib»

ból Olasz orsz.ba vezetö niÖlcsel , fával , sjzárvas-

orsz. út váeattott , egy he- máfhával vadakkal, hal-

lyet a' szekerek alkalmas lal- }s a' t. bôVelkedik. Az

áltmenetelek végett 1,40 ge- egész oszt. három hélység-

om. lépés hosszú és 4 öl szé- béli. 'ker,tekre részeltetiít ,

les bárlang ásatott. A'hegy- néveik : Blois , Vendóme,

nek tetñiérol lévó kilátás és Remorentin ; ezek 24

igen gyonyorüséges. ¿ ífantonokbah 309 hélysége-

Loibel, Karinthiai 's Karnio- ~ ! ket foglalnak. Fo vsa : Blois.

liai fó Neumarkt mellett Loire Ligeris^-fó viz Fran.

Fesztritz fóval egyesül. >' -'ors«; belseinek legfôbb 's

Loibersdorf , nyvs Austriának legnagyobb fóikozüf; fór- •

Ensz fó alatt levo tart.ban Hisàî felsö Várarais tart,

a' Bécsi erdö alatt valone- ban ("most Ardesche oszt.

gyedben Triaszting fó mel- Шп) lévó Sevenni bérczek-

ïett, 116 h. és egypléb.val. hez tartozó Gèrbier-le-Joùx

Loing , (le) Lupia , rekeszek nevü hegyböl szakadnák ,

által hajókázhatóvá tett 4e2íek' egyesülven Loire nér
.. . ■ ■ • ô'u.i • ' . ;.'-•»'■."■ J :■'.■■■* '



alatt Vêlai es Forez tart. Forez Grófságot , 's más
J ж i ¡1 1. • Л _ <*

bat állfutják, a' hol már

e' fó Sz. Rambert kis vsa

mellett hajózhatóvá lészen,

innen ësz. nyug.nak Bour-

bonais és Bourgegne , Ber

ryés és Nivernois tart.nyok

Jtözött folyik , nedviti to-

vább Orléanais , Touraine,

Anjou és Bretagne tart.kat,

fütásában e' kereskedö vá-

Tosok: Roanne, Bourbon-Г

Ancy , Dreiz, la Charité,

liriare, Gien , Orleans , Be-

augency, Amboise , Tours,

szomszed tart.nytíknak idé

kaprsolt részeit , 88 □ mfd

térségét 121,5860 l.'tölti; bor-

búl , gabonából , szárva»

marííából , ■• fából nagy

gesztenyébol , vas; és ¿n bá-

nyákból kftszénbol gyüjti

gazdaságát. Három helység-

béli ker.tekre , ugymint:

Montbrison , S. Etienne , és

Roanne , osztatik fei ; mel-

lyek 28 kantonokban , 327

helységeketszámlálnak. Fö

vsa Montbrison.

Saumur , és Nantes falait Loír* ( Alsó) Loire fónak tor-

mosogatván, Nantes vsán kolatjánál ; felso Bretagne

alól mintegy f, mfd (47o 2'

32' É. Sz. 1.50 18' 40" K. H.

alatt) minekutánna több

mint 120 mfd folyásával

mért volna , az Atlantiku-

tart.nak egyrészébol fóT-

máltatott nagysága 126 □

mfd mégyen' Д70830 lak.k al

folde rónrt, termékeny;-

bort, gabonaty'gyümölcsöt,

mi tengerbe ömlik. Ffanez. csemegét-, lebt, piskolczot,

orsz. belsö kereskedése e*

fóbah legelevenebb ; nagy

kereskedo hajók a' tenger-

böl egész Nantesi~ , kissebb

vitorlás hajok pedig Sau

mur 's' ev'édzôk ' segéd jével

«•géez Roanne vsokig felfe-

lé ménnek. Nagy hasznai

• mellett , nem csekélyek a'

vasat, sót márványt, bñ-

ven nyújt. Eloszlik .5 hely-

ségbéli ker.re ", úgymint:

Nantes , Safvenai, Chateaû-

briant, Ancenis , es Paim-

boeuf keí. ezek ismét 45

kantonokra osztattnak,mel-

lyek 209 helységeket fog-

lalnak. Fb vsa Naötes.

károk is i mellyeket ára- "Loire (Feisty , Loire » Allier,

das alkalmával tenni Szb-^ Golampie, Sumene , Lag
• L/^ff i,,'/nf^IS: ¿mJ <hinn ><> i»ti^;i га
líott kiontései által, ám-

bár több helyeken gátok

által berekeszteni , és igy

vizeit árkában tartóztattni

ígyekéztek légyen. Tiszto-

gatása is eszté'ndônként

több mint 4000 tallérba ke-

tü\. EredetétM torkólatjá-

ig 41 mellékes fókat vészen

_ árkába, mellyek közül je-

leísebbek az Allier , Nièv

re , Loiret , Cher , Vienne

ês Mayenne fo'vrzèk. Loire

fótól kôvétkezb 3 osztályok

■veszik nevéiket.

"boire, nedvitetik Loire, Re-

naison',' Argent , Lignon ,

Fiirand , Aubin fóktól , raa-

gában foglalja az elôbbi

non, 'e Arcùeil fóktál ön-

toztetik ; állító részei felsö

Auvergne tart.nak egyré-

sze , és a* Velay Iris tart.

melly az el&tt Langvedoc-

hoz tartqzott ; nagysága 88

□ mfd mellyen 268200 1/

találtatik. Magos hegyei ,

• mellyek 1 ágai à'' Sevenni

bérczeknek fil esztendeig

hóval boritàttriaK'.Térriieszt

- gabonát '. 'gyihnölrsöt , kü-

lombfélefozeléketjcsemegét,

fát , köszenet , pi=kolczot ,

vannak derék marha 's ki-

- vált oszvér tenyészetíei. Az

- egész oszt. 3helységbéli ker.

-tudniillik a* le Puy, Briou-

d« t és Tf»sengeaux-i ker.
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tekre, ezek ag kantonokra es 31 kantonokra osztva >

osztattnak , 's ôszvességgel 'e ôszvességel З63 helysége-

*72 helységeket foglalnak. ket számlál. Fövsa Orleany.

Fôvea Le Puy. ~Loisach , folyóviz, Bajor or-

Jjoiret, Ligerula, kisfóFrancz. szágban Isar ker.ben ered ,

orsz. hajdani Orléanais tart. béfolyik a' Kocheli tóba ,

ban i most pedig a' hason- ebböl Brunk mellett kisza-

fievû oszt.ban, rövid folyá- kadván , Wolfrathshausen

sát egynehány mfd után mellett az Isar fóba ömlik.

Loire vizébe vegzi. Neveze- boita , va a' Svedek Poniera-

tes e* folyócska, mivelfor- niájában Peene mellett, 179

rása , melly egy kertet éke- házaiban 1410 lak. élodik

tit, nagy zajjal buzzog fel kik ncmü némü kereskedést

a' földrol egy kerületben , üznek.

mellynek áltmér&je közel Lök , magyar falu Bars Várm.

80 láb. tészen , és minden ben Nagy Kálna mellett ,

perez alatt 8 kubikláb vi- Lévához 1 ifi óra erdök kö-

Eet vett ki. Hathatosabb zótt. Lakosi 270 kath. 75 '

csengese 's bbvebben kiro- evang. 1351 ref. N. Kálmá-

kanó vize által már 24 ora nak filiaja 1/4 óra. Egy ref.

elött Loire folyónak dag- tempi. A' siölö hegy és me-

gadását vagy kiaradását je- гЬ miveléssen kivül, marha

lenti. A' folyócskának vize tenyészetet , '& kivált lo-

ásványos , kivált sok ben- vakat tartanak. Hercz. Esz-

. ne a' saletrom , szine a' ha- terházy birtoka.

muhoz vagy más szürke- LoÂcza , tôt falu Árva Várm.

. séghez közelit , könyü , е- ben Álsó Kubintól 4 1/2 óra

féséges 's soha sem fagy Magurán innen , van egy

é. Halainak különös jó kath. tempi. 1090 kath. é»

izek, partjain nött plán- 2 zsidó lak. innen minden

táknak veteményeknek is részekre szélyelt sok rozs

«okkal jobb izek, mint má- pálinka hordattik. F. U.

Leutt lennie mondattattik. Lokczansky nemes urasá?.

4 Emlékezetre mélto az it , hokerea , vs Francz. birodal.

hogye* folyócska éppen olly alatt a' Scheide oszt.ban

pzéleS torkolatjánál , mint most eggy Belgyom kirs,

yólt eredetinél. EltÖI kül- Flandria tart. Durme folyó

csönozi nevét egy osztály » mellett ,1194o lak. kik kar»

tudni illik : ton fabrikákból élnek.

Itoiret ejs/.Szorosabb értelem- "Lohet, I. Einbogen,

ben véve magában foglalja Loktevsik , város Oroz birod.

a' hajdani Orleanaist, az e- Tomszk Helyt. vannak k&

gész nagysága 81 □ mértfd. köszörülö müvei mellyek-

t854oo lak.kal; bövelkedik ben Porphyr kö készitet»

gabonával , borral , gyü- tik el. ., •

mölcscsel, sáfrányal, 'ski- Lókut , falu Veszprim Várra.

vált fával , mellyet a' nagy ben Veszprémtól «óra Esz-

Orleani erdök nyujtanak , terházy Gróf kastélyával ,

marha tartásaik sem ese- üveg hutával, nagy hamú-

kélyek. Elvagyon 4 hely- zsir fozô házakkal , hely-

eéghéli ker.ekre , mellyek- béli pléb. és 860 kath. lak.

»ek neveik : Orleans, Ptthi- Földe nagy erd&ségekkel

vtevs, lVJontargis| és СНед, borittatik.
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iLbllanä , I. Laaland. Uj Len-

gyel kirs.

Lölle , raagyaT falu Somogy

Várm.ben Szölfts Györök-

töl i ora, a' Balaton jpart- "

J'ain. Ennek a' partjain ta-

álni vasport. Eggyik ol-

dala szép ezöllö hegyekkel

keritetik.

Jsomaiy , ve Lublin oszt.ban.

HjomàaicHa, a' mostan i, azAu-

striai Lombárdia Velenczei

orsz.nak része, áll a' haj- '

dani Mediolanumi Herczs.

nek , a' Velenczei Terra fer-

mának Mincio fó jobb part-

|án , és Gárda tónak nyu-

gati oldalán fekvö részei-

ЪЫ , u. m. Bergamo , Bres

cia, Crema, és résznyire Ve

rona vidékib61;továbbMan-

tua Herczs.böl Minrio nyü-

gati partján, Castiglione,

Solferino , Sabionetta , és

Botzolo Herczs.böl, végre

egykor Graubündenhez tar-

tozó, és felsö Italiai Sta-

tushoz kapcsolt Cleve,(Chi-

venna) Véltin (Val Tellina)

és Worms (Bormio) ker.ek-

Ь61. Fekszik ész. ra Svaicz '

szôvetségee táráaság , ny.ra

Piémont , délre Parma, Fi-

acenza , Modena Herczs.ek ,

és keletre Velenczei tart. és

Tyrolis Grofság kiízott ; a'

H. 26o 13' 30" — 28o 39'; a'

5z. 44« 50' — 46o 37' alatt;

többnyire természetes ha-

tárokkal keríttetve , ész. fé-

löl magas hegy oldalakkal

a* Rhaetiai bérczekkel, ny.

del, és kel. felftl fó vizek-

kel, ész. ny. dél-kel. felôl

tavakkal, csak Svájcz kan-

tonofctó] , és Modena Her.-

czegségtoí határ kövekkel.

— Pel osztatik kilencz tart.

okra , mellyek az Austriai

kcr.ekhez hasonló dcleffa-

tiok ; a' Mediolanum , Pa

vía, Lpdi Como, Sondrio,

Bergamo , Cremona t Man

tua, Brescia vsoktol ne vez-

tettek el. Nagysága 358 Q.

mfd. és igy Ens vize alatt

fekvô Austriával egygyez,

Az egykori Olona Dep. 42

Lario 57, Adda 48, Serio 74»

felsö Pó 49, Mella 59. Min-

cio jobb partja 27 □ mfdek-

kel, kerekdeden vévén. Föl-

dének minémüsége : Lom

bárdia az egész Austria»

birodal.nak Paradicsoma,

mert e' tart. ész.rol Padusig

valóságos kert , ritînden

puszták, és vadonságok nél-

kül. Két részekre oszol: a*

fe'sö, hegyekböl dombok-

ból , és kies völgyekböl ,

öszvesül ; az also nagy ,

délre nyuló , kimoridhatat-

lan szép , kellemetes , é*,

termékeny egyenességbôl

áll. Mindenike s/.ámtalan

tavakkal , folyókkal , pa-

takokkal,csatornákkal met-

szetik keresztül. Folyó vi-

zei -. fó fóvize Po ( Padus )

melly Piémont Herczs.neK

Piso hegyében ered '« an-

nak nagy részét ált foly-

ván Pávia vson alól 2 <5ra-

nyira Costa Carolina, é«

Caetellazzo de Buschi köztt

az Austriai Lombardiába

lép. Nagy réizént ennek ha-

tára nyugotról keletre ; 41.

mfdhyire, Adriai tengerb*

szákadáeáig. Partyai mind

két felöl alacsonyok , és

azért gyakran kiáradásával

mocsárokat szerez. Ebbe

folynak minden egyébb

Lombardiai f¿k : u. m. nyu*

gatról keletre: Ticino, O»

lona , Lambro , Adda , Ogn

lio , Mincio mellyék folyóf

ikkal eggyütt. Kö/,tök leg»

jelessebb, *s hallal leggaz*

dagabb Adda vize. Tavai

köztt legnagyobb, legneve-

zetesebb a' 10 mfd hosszú,

és 1— 1 1/2 mfd széles Lago

Maggiore v. Locará* tó. *"
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Tessini Svaicz kantonban

fcezdiidtk, Piémont és Lom-

bardia határi mellett délre

Se9tóig nyulik. Ticino yi-

eén kiviil 26 patakok foly-

nak belé ; Teresa vize által

a' Lugana. tóval egyeeul.

Egyéb nevezete^ebb tavai :

Laco di Lugano , Lago di

Várese , o di Boidis , Lago

di Como , Laco di Garda ,

Lago di Pescarenico, Lago

d' Isco 's a' t. Számos Ká-

náltsi köztt , mellyek Me-

diolanumi és Paviaker.ben

minden felé vonattattak a'

hajókázás konnyetítése,fóld

ásztatás , vagy mocsár ki-

szárítás regett , nevezete-

sebbek : Naviglio grande,

o Tessinello , Naviglio di

Pavia, Naviglio del la -Mar»

lesano 's a' t. Esz.ról neve-

zetessebb hegyei : Cardina

les Monti di St. Giori Fu-

renla, Monti del. Oro , 'sa'

Wormsi hatos hegy 's a' t.

Délre: Morbegno , Morti-

rolo , Unabrail , Teglio, 's a'

t. Ko¿épen Monte Godero,

Rosa , Lçynone 's a' t. Vbl-

gyef köztt líétség kivulleg-

nevezetessebb a' Veltlini 17

orányi hosszú tó , kis pa

rad i esom ; szépen bekerít-

tetve köröskörül; sok mel-

lék völgyekkel , Val Rezen,

Camonica , Grosina , Assi

na 's a' t. A' Vormsi tart.

УеЦЩшод -Fur na, és .Pede-

nos volg.ye.k áltril egyesül.

Levegö jeLombardiának kel-

leinetes telen a'hidegséga'

Reaumur mértékének. 10

gr,adiosát megnem haladja;

a' pomorones télen is sza-

bad ég alatt terem. Mel-eg

kezdlenni már Majus elején,

de soha se igen heves. Al-

kalmatlan a' gyakor ószi, és

téh essók míatt mellyek

néba hóval vegyessek., Hol

a' mocsárokban, mintMan-

tuánál rizskása termeszte—

tik nem egészséges , Medio-

lanura mellett, sok a* gol-

vás Iakos.

Lakosi Lombárdiának

. egész kiterjedésében2o82849.

Mincio osztálytól elesvén

annak bal partján levo ré-

sze , és a' Velenczeihez csa-

toltatván , kevesebbedett

21087 Iak.kal. 'S igy Lom-

bardia inostani lak. ¿,060762

Kö/.zülük a' Majlandi De-

legatióhoz tartoznak 426718

Comoihoz 290556 Paviaihoz

116196 Lodihoz 140650. Cre-

monaihoz 2043,50, Mantuai-

hoz 19216.3. Bresciaihoz

2971.35. Bergamoihoz 204376.

Sondrioiho'z 81618. Lrede-

tekre nézve Olaszok, tulaj-

donképen nyu.ra Lombar-

dusok , kel.re Venetusok;

nyelvekre nézve: L ttinu-

. sok , sok Gothue, Lombar-

dus , Vandalus, 's t. ef. Szók-

kal elegyçdve ; kúlombféle

nyelv jáiá» ikkal ; legalább

való a' B'er^arnói, Religyí-

ojokra nezve Romai kath.

csak nem mind , csak ke-

yés számraal,Protestánsok,

a' Májlandi Ersek , és szá

mos Püspökök alatt.

Termései: mindenné-

mü gabona , köles, kuko-

rieza ( de nem olly jó sze-

rü mint a' Magyar országi)

riskása , és mindenféle hü-

velyes fpzelék, továbbá czi-

rók , 's t. ef. Bora , ambár

nem állandó, és nem elég

eros, jó mind azáltal, mint-

egy 60000 arany-árú kihor-

dattatik, és 40000 elkél. Leg-

jobb borai teremnek Veltlin

völgyben, Brion, Vangelle,

Alasino , Spina, 's t. m. He-

gyeken sok, jó, és különös

fajtú enni való szölöji van-

nak. Hiresebb borai a' Máj

landi, és Bresriái, a' Man-

tuai alább való. Fa gyü-



mölcsei mindenfélék : leg

inkább narancs, czitrom,

füge, dattel, granát, ba-

raczk, mandula, gesztenye,

alma, körtve, seeder, sze-

lon, 's a' t. Azonban nem

oily jó izüek mint az Aus-

triaiak. Hiresek a' Tala-

monai baraczkok Veltlin-

ben , 's a* t. Az olajf'ák is

számosak, és termékenyek;

' legiobb a' Garda-tó mélle

la; Bergamói, Páviai , és

Cremonai olaj 's a' t. Kerti

veteménnye és zôldsége is

elegendö j dinnyét, lent,

és kendert is termeszt , de

■rövidet. Erdeje nem elég ,

faja szük. Marha tartása

gazdag : lovakból a' Mán-

' tuaiak legjobbak* ; de nem

elegendök. Szarvas marháji

is számosak'i' szépek , de e-

zek se elegendök: eszt.nként

több ezerek. háitatnak be,,

a' Svajcz vásárokról. Tehe-

neiknek , és Szamaraiknák

jó izü tejök, és irós vajok;

de sajtjok leginkább hires.

Ez leginkább nevezetes á*

Lodi melléki, ( Formaggio

Lodigiano ) Codognoban

gyül öszve , Pármán csak

szét költözik. A' Majlandi

(Strachino^ és Veltini ("Val

Bitto) is hires. ]цЪ. tartása

is Finom, kivált a* Melli ,

de èz se èlég. Sélyem ter-

mesztése legjelesebb egész

ország szerte ; kihordása^

miñtegy ,5 millió foréntnyi

's igy gazdagabb Piemontén

ál , de altallyäban selyme

nem olly finom. Veitin völ-

gye csupán 3000 font sely-

met termeszt, melly a' Pi-

emontival vetekedik. Van-

nak sertési, kecskéi, és szá-

mos vadai is ; házi és, er-

dei, szelid és vad szárny'ós

állati : jó rákjai, nagyha-

lai , kivált Adda.vizében, és

Gárda tóban ; neyezeteseb-

bek a' pisztrangok, ángól-

nák , pontyok , lazaczok ,

és kiilönös félék. A' méh

tartás is keletben van imitt

amott. Az Alpesekben ne

mes érczei is vannak , noha

nembóven; arannya kén-

kövesen találtatik Lago

Maggiore jobb felöl ; 's a' t.

ezüstye ólommal vegyest,

kivált Mont,Sebruban; réz-

kövei legtisztábbak Ponte-

nál Veltlini volgyben, 's a*

t. Vasa, is van Lago Mag

giore északi felén ; 's a' t.

Nemtelen érczeket keveseb-

beket terem még; egérkôn

hivü.1 Mont Sebrúnál, 's a' t.

Asványos fôlde,és kövei gaz-

dagabbak ; leginkább bö-

velkedik kôszénbôl , és tur-

fából. Só itt nines., Erczes

vizei Worms, St. Martin,

Trescorio , és Pelegino vsok

mellett. Constitutiója ax

Austriai tartómányokéhoa

hasonló a' torvény szerzés-

Ьеп, és adó határozásban

részt vétet nélküJ. Fö Gu-

bernatorának rendeltetett F.

Herczeg Antal uralkodó Fe-

jedelmünknek testvére.

bombez , (43° 28' 30" É. Sz. 18»

34' 9" K. H.) csékély vska

's ker.béli hely déli Francs,

orsz. Gers Oszt.ban Save fó

mellett, 1440 lak. kik föld-

mivelésbôl *s marha tar-

tásbftl tengödnek.

Lomôok, kis sziget keleti India

mellett lévft tènger szoru-

latban, tulajdon Szultdnja.

alatt.

Lommatzsch, vs Szász orsz.ban

Meiszni ker.ben Jahne fó

mellett , 264 h. 1260 1. kik

dohány 's gabona termesz-

tésbôl dohány fabrik. ésfa-

ze-kak készitésébôl el&dnek.

Lommel , vs Belgiom orsz.ban

déli Hollandia tart.ban 2050

lak.

LomnUx, Kakus, Nagy Lora
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niez, falu Szepes Várm.ben len mivelok.

az orsz. uton, Késmárktól Lomnitz, vs Cseh orsz. Bud-

3 óra nagyobb részint Ne- weisi ker.ben Schwarczen-

mes Berzevitzi familiája berg uradalma, 140 lak.

birtoka , kinek ilt egy kas- Lomnitz , nemes falu Silésiá-

télya vagyon. Számlál 911 ban a' Hirschbergi ker.ben

luth. lak.kat, kiknekdiszes 930 lak. és egy kastéllyal ;

egy templomok , 336 kath. vannak ^ patyolat , fátgol ,

's 5 zsidólak. Elelmekföbb vászon és karton fabr. ter-

tárgya a* fóldmivelés , és mésztenek jó lent 's gyep-

len készités kôrnyékében töseget ájnak.

gyeptözeg találtatih, melly Lomnitz , ( ó ) nemes falu a*

tnár most kezd használtat- Silesiai Glacz Grófságban

ni lakosai által. Kath. la- számlál 154 ház. 820 1. Van

hosi a' közel levo Hundsz- egy malomkö bányája.

dorf'nevü falúba járnakis- horma, osztály volt Varselaui

teni tiszteletre. Lakosi né- Herczs.ben mellynek nagy-

met nyelven beszélnek. Itt sága 342 Q mértfd. foglalt

vagyon a' Lomniczi hegy- 325000 lak. most az ú] Len-

esúes. gyel kirs, tartozik. F5 vsa :

Womnicz , ( kis ) falu Szepes Lomea , a' ha jókázható Narev

Várm.ben 203 kath. és 817 mellett eraos vidékben ;

luth, lak.kítl, kik nagyobb vannak 194 h. 1170 1. és a*

részint len termesztésból kegyes oskol. Atyáknak col-

élnek ; és legium.

Lomnicz, (Holló-) falu Szepes Lóna , Kendi Lona helys. Er-

Várm.ben 810 luth, és 47 délyben. Doboka Várm.ben

kath. lak.kal; ezek is ha- kis Iklódi jár.ban, Szamos

sonlóképen len miveléssel vize mellett. F. ü. G. Tele-

szerzik élelmeket, van egy ky. Lak. .Magy. Oláhok ,

kastélya, lakhelye tobb ne- réf. óhit. tulajdon pléb.val

mes familiáknak , 's kuri- Koloszvártól 5 óra.

áknak. Egy kath. templo- Luna, folyóviz a' vólt Lucca

ma 's plebániája ; a' luth. és Piombinói Herczs.ben O-

is birnak egy templomot. lasz orsz. ban.

Lomnitz, helys. Csehorsz.ban Lonato , vs az eltörlött Olasz

Bidschowi ker.ben 230 ház. kirs. Mella oszt.ban nem

1300 lak. kikpamut szôvés- messze a* Gardai tótól most

sel ftíglalatoekodnak , van Lomb. Vel. kirs.ban 4000 I.

kath. pïeb. 's tempi. Popel- nevezetessé lett az itt tör-

ka patak nedviti fôldét. tént véres csata által 1796

Lomnitz , város Csehorzz.ban esztb.

Budweisi ker.ben 197 lak. hondari , vs Török birod. Mo-

Lomnitzka, falu Morva orsz. rea tart.bân 250 h. lakosi

ban Brünni ker.ben 40 h. selyem bogár tenyészettel

és 260 1. van egy ásványos foglalatoskodnak nem ese-

forrása. kély elömenetellel.

Lomnitz, mvs és Szerini Gróf Londerzeeh , vs Flandriában

uradalma Morva orsz.ban 2140 lak. Francz. birod. alatt

Brünni ker.ben van egy pie- a' Dyle osztályban foglalt

baniáia, egy magas koezik- helyet.

lán épült kastélya , iio h. London, Londinum , hajdan

és 1100 lak. kik szorgalmas Londinium , Lundinium ,
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Lendonia, ( 51o 30' 49" E. a' többi részeket tolongá

Sz. 170 34' 15" К. H. ) Fö sokaságával 'в régiségével ,

vsa N. Britanniának , széke merf eredete szinte Cicero

a' királynak, és az orsz. leg- idejében esik , felülhaladja,

föbb méltóságainak , elsÖ és kôzképeu City nevet vi-

fabrika 's kere&kedÖ vs a' sel, e' következendök érde-

világon , és Europának leg- melnek emlitést: a'Tanács-

nagyobb 's legnépesebb vsa. ház (Guildhall}; a'Towef

Fekszik ezen , több vsokból régi 's omladékoe vár , kö-

*s helységekbol épités által rülvétetik árokkal , mel-

lassan lesean öszve állott rlyen több íelvonó hidaк

roppant vs Temse fónak vezetnek belseiben , ezt

mind a' két partján, melly- több féle épületek állit-

nek torkától 60 angol ( 1« ják » nevezetes ezek közfc

Tiémet) mfdre távozík, Mid- а' Fegyverház , holott a'

dlesex kisded , de ]¿l kimi- Spanyol seregeken nyert

velt 's népes Angol Grófs. diadalom jelek , és 300000

8 német mfdeket foglal , szarnyájok 60000 ember-

8000 nagyobb '3 kissebb nek térséges; a' tömlöcz-

30000 lámpástól világosi- ház , mellyben az orsz. fog-

tott, útszákot, több mint lyai vannak bézárva ; a'

70 áros , és 30 négyszegü tárház , a' hoi most egy ré-

piaczokat (squares), 162430 gi királyi páczán 'а кого-

épületeket, es a' legújjabb nán kivÛl semmi sem öriz-

tudósitások szerént 1,030000 tetik ; az orsz. Arkivomja ;

lak.kat, ide nem számlál- és a'Pénzesház, mellyben

ván a'számos jovevényeket pénz verettetik; a' Tower

's katonaságot , melly né- nek 60 ágyúi föbb ünnepek

pesseg az ország Gyülések 'в pompák aikalmával ,

(Tarlamentoro) aikalmával nyert gyözedelmek hire ál-

roég egynehány száz ezer- tal terjesztett köz örömnek

reí gyarapittatik. — A' vs- jelentésén , 's több e* félé-

nak két fobb, részei : nap- ken , durrognak. — Ezeken

îteletnek az Ó vs, vagy is a' kivül fénylenek e* részben 1

tulajdoni, London, nyugot- az egész Europában legéke-

nak, az Uj vs, vagy is West- sebb Kalmárság Háza (Bör-

münszter, a' fellyebb meg- se) mellynek hossza 203,

iegyzett fónak északi part- széleségetpedig 171 lábnyi; é»

ján, Southwarth pedig Sur- ez alatta' diszes Lloydiká-

rey Grófs.ban fekvft helys. véház ; — az eszt.nként hat

melly nem éppen régtôl millió font sterlinget bé-

fogva harmadik föbb részét ezedö Vámház; — tágas ki-

formálja a' vsnak , Temse kötö helye , mellyben 1000

fó déli partján , terjednek hajók is elférnek 's eszten«.

ki ; ide számláltattnak a' dônként tizenöt e/er terhe»

vs birtokában lévô 46 körös hajók érkeznek , és a* ten-

körül épült helységek is. ger áradása által , melly?

Jelessebb épületei : a ) szinte ide elbat , kôzép

Londonnak vaçy is a' vi rendbéli tengeri haiók is

 

új fegyverek tartatnak ;

az Örzö seregeknek ka-

napkeleti rászének , melly
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több mint 4^0 hivatalosok-

. kal , 800000 font sterl. eszt.

dei jövedelemmel , csak a'

forgásban levo czéduláinak

, ;értéke közel 80 millió font

Sterl. számláltatik ; — az

ugy nevezett Mansion-hou

se Lord Mayornak , vagy is

az eszt béli vs Birájának

fényes lakó palotája;— a'

Sz. Pál temploraa, melly-

дек a' Sz. Péter Római hi

res tempiomán kivül nin-

csen mássa, ugyan ennek a'

Római templomnaK formá-

}ára épitye , 's annak teke

fedeléról egész London vá-

rosát megláthatni , ha a'

szemeknelí a' gözok megen-

gedik, hosszaóao, szélesége

130 , az egész köre pedig

2492 lábnyi , a* Protestán-

sok elsô temploma , kü-

lombféle ieles Angol Ferfi-

ak t mint Nelzqn 's m. t. di-

szes emlékszobraikkal éke-

aítetik—Newgate szép izlet-

ben épült köz tömlöcz ; a' ki-

rályi palota 's a' t. — Pia-

czai közül a' Linkolni és a'

Charing Cross nevet viselö

piacz nevezetessebbek , ez

utolsón yétetettszerencsét-

len I. Károly királynak fe-

je. Jegyzésre méltó e' ré-

ezében a' vsnak az is, hogy

itt még maiglan is 14000

bath, találtattnak.

b) Nyugoti föbb résézt a'

vsnak , vagy is az ugy ne-

vezettWestmünstert Britan-

niának Nagyjai 's Gazdag-

jai lakják, és. Iegdiszesebb 's

rendesebb része roppant

' London vsának, Itt fény-

lik : a' Westmünsteri , haj-

dan Sz. Péter Apátság 360

lábnyi hosszú temploma,

koronazó 's temetö helyek

azon Angol királyoknak ,

ezen épület bátor nagysá-

gát 's ékességet a' Sz, Pál hi

res templomának csak ta-

vulról követi mind az által

mind regiségére, mind em-

lékeztetô oszlopaira nézve,

mellyek az Angol törtene-

tekben eloforduló legna-

gyobb ferfiaknak 's Asszo-

nyoknak hamvait fedezik,

felettébb nevezetes ; mind-

)árt mellette a' Westmün

steri Apátság épülete 270

lábnyi hosszú ¿zálával , itt

tartják a' to Türvényszé-

kek gyüléseiket ; innen ve-

zet egy folyosó a' Parla-

menti Gyülések épületéhez,

mellyben az Alsó, és Felsö

Házak teres száláik figye-

lemre méltók. Palotái kö

zül : a* Sz. Jamesi régi pa-

lota(the Kings-house) gyb-

nyörü fekvésü a' Jamesi

Park mellett , ennek nyu

goti szélében a' királyné

palotája 's lakóhelye a' ki

rálynak; a' Kariktoni ház

lakóhelye a* kormányoaó

Valesi Hercz.nek; a' kelet

IndiaiTársaságn^k roppant

háza jeles Indiai konyvtár-

ral , 's Musaeummal ; a*

kincstár; az Admiral háza;

a* Savoy , egy privilegyiált

kerület , mellyben legtöbb

Németek laknak ; a' talált

kisdedek háza ; a' Sz. Mag-

dolnai ispitály, melly me-

nedék helye a' bánatos 0-

röm leányoknak, 's à* t.

c) Déli Southwarth nevü

része , London vsának elle-

nében, Temse fó délipart-

jait t&iti , itt figyelmet ki-

ván: a'Lambethouse ("ház)

szép konyvtárjával ; a' Can-

tuariai(Kanterbury )protes-

tans Erseknek pompas pa

lotája ; ezzel kapcsoltatik

az egész Europában hires

Vouxhall kert; Sz. Bertalan,

ispitálya , melly eszt.nként

12000 betegeket gyámol 's

a' töb.

Az emlitteteken kivül ñe-

veze-.



irezetesek e' vsnak a'Temse

íoíyón lévô három hidjai ,

u. ra. a* Londoni hid merö

mett/.et kövekböl épült á'

tizenhetedik azázadban, 800

lábnyi hossza, szélesége pe

dig 30 láb. tészen , 19 bólt-

hajtásai , mellyeken egy-

nehány ház nyugszik ; a'

"Westmünsteri hid South-

warthal közösül, hoeszában

1123 láb, széleségében pe

dig 44 lábakat foglal, áll

14 oszlopokon , mellyek ti-

zenhárom nagy,'s 2 kis bolt-

hajtásokat tartariak ; har-

madik a'Blakfryar vagy is

fekete Barát hidja , mint-

egy .50 esztendeje hogy èl-

készült, ez remekje az épi-

tomesterségnek 's mássa alíg

vagyon a' világon. — Az is-

teni szolgálatra rendelt épüT

leteinek száma oszveséggel

487 mégyen, ezek közül «46

az uralkodó Vallásé vagy

is az Episropalisoké ; 187 a*

Dissentereké , kik alatt ér-

tetödnek a* Presbyterianok,

Qírakkerek , Methodisták ,

Independensek 's más éféle

felekezetek ; 5 a' német E-

vangelikusoké ; 43a'külsök

számára , ide foglalva a*

katholikusokat is , és 6 Si-

jiagogák a' zsidóságnak ,

mellynek száma 16000 mé

gyen, állnak nyitva. Lon-

donnak jelességei küzó tar-

tozik még egy ' os/Лор is ,

mellynek magossága 224

lábnyi , köre pedig 45 fog

lal , és belseiben omladé-

kos lépcsói ve/.etnek tetôjé-

re; ezen oszlop emlék ger-

jesztöje ama rettenetes égés-

nek , melly 1666-dik évnek

September 2-dikán támad-

ván egész 4-dikig tártott ,

's 13400 házakat , 89 tem-

plomokat , és a' kalmárság

fényes epületét elpnsztitott.

yala. — Külombféle végr»

¿ÜB. tlx. III. DAfl,

rendelt e'pületeinek számát,,

és a' vsnak belsö állapotját

sem lészen haszontalan meg

jegyzeni : 5 föbb játék szin-

ben , es 8з i kávéházakban

mulat nemesebb része lako-

sihak; az alábbvalók's mun-

kások osztálja 742 csaphá-

zakban.és 799^ serházakbaa

igyekszik Ale, és Visk ser i-»

Ítala mellett széleszteni

goridjait , ezekben c.supáni

a' munkások -osztálja eszt*

ként 6 millio forint érté-

kü sert elkftlt ; a' jcivevé-

nyeknek pedig szállásokra.

¿So vendég fodadók szolgál-

nak. Az éjjeli bátorságra.

12000 örök vigyáznak ; ko¿

fogházainak 's tömlöcze'i-

nek szama huszat megha4

lad.— A' hivalkodás, és a'

nagy gazdagságoknak té-

kozlása számos mesterem-

bereket,'s mindennémü szol

gálatra készen állokat táp-

lál , ide tartoznak 3600»

módi kalmárok, 26000 sza-

- bolegények , és több mint

50000 ôrôm-lânyok , az el-'

tartattni szokot ágyasokat

ide nem számlálván. — A*

vs részeinek egymással va-

ló kozosülését 6 posta há-

zak, 334 jegyzö boltok V

ezámtalan gyalog level hor-

dók , több mint ezer рога-

pis ñakerek 's ugyan an-"

nyi gyalo? hintók segitik.

— A' vsból kacsin 's lóhá-

ton ki/s bejároknak száma

10000 ; Ravasz tolvajság-

ból, fátékokból él6k száma.'

30000; a' koldusoknak pe

dig î.çooo tétetik. — Eszt.en-

donként' 2ÍOO személyek ke-

rülnek a' megyizsgáltatás-

ra , és a' tolvajság által o-

kozott károk 2 millio font

Sterl. becsüll ettnek , , nem*

csoda midön rsak az órga'z-

dák száma 3000 mégyen.' 7p

Minden idöben 10000 urat*



lan szolgákat szolgáló-

- kat találni. Naponként

toooo ember kel tel Lon-

donban a' nélkül , hogy

tudná , mivel üzi az nap

éhségét. — Esztendü által

200000 font sterl. hamis

pénz kerül forgásban. — A'

kôzonséges alamizena kiosz-

togattatott sommája eszt.

ként 800000, söt 1 mill, font

eterl. is felmégyen. — Az

egész vs 16 vidékekre osz-

tatik fe) , 's mind egyiknek

tulajdon Alderman nevü fi

lo! ¡árója van , ezek közzül

választatik a* Lord Ma}or,

a' ki legfôbb hivatalbéli

személy a' vsban , valamint

a' Magyar vsokban a' ve

Birája , és a' német vsokban

Polgármester , tisztsége

csak évbéli. — A' köz bá-

torságra ügyelö sok tisztsé-

geken kiviil London 17 lAr-

vényszékeknelt lakhelye^—

A' vsnak Citty nevü része

4Kovetet, Westmünster pe-

dig, és Southwark csak két

két Követet szokott külde-

ni a' Farlamentnek alsó há-

zában.

De nem egyedül pompás

épületeinek , népeségének ,

és ezekkel öszvekapcsolt mi-

némüségei.nek sokaságától

.'s nagyságától kölcsönözi

e' roppant vs maga díszét ,

hanem fökepen tündöklik

azámos tudós Társasága ; a'

nevelést elómozdító kegyes

intézetei ; az emberiség nyo-

morúságának enyhít.ésére

fenn álló nemes szerzetei ;

legfinomabb portékákkal

tellyes fabrikái 's kézmü-

vei ; kiváltképen pedig föl-

dünknek minden tájjékira

kiterjedt kereskedése által.

A' mi a'

Tudós Társaságpkat ille-

ti , ezek között nevezete-

sebb : a'tudományok kirá-

lyi társasága; a' Ñ. Britan

nia orezág régiségeinek vizs-

gálására ügyelö társaság ;

a' keresztény Religyiónak

terjesztésére oszveszövetke-

zett társaság ; a' keresztény

Religyiónak ismérete gya-

rapításában fáradozó tár

saság , melly Londonnak

szabad iskolaiban 1807-ben

tobb mind 7090 kolcségte-

len gyermekeket fogadott

fel , és köztök 8400 Bibliát,

11466 Sz. Irásnak uj testa-

mentomát 's a' Zsoltárokat

foglaló könyveket , 16000

imádságos és i 12000 rövid

külombféle elmélkedéses

könyveket osztogatott el ;

a' müvek , 's kereskedés ter-

jesztésére , az erkölcsök job-

"bíttására ; a' hajó épitésnek

's fold mivelésnek tokélle-

tesítésére; a' szerecsen rab-

ezolgákkat való kereskedés-

nek eltorlésére oszveállott

társaságok ; a* kiráiyi raj-

zoló , 's képíró Akademia;

a' Lina e i füvész 's ásvány

tudománybéli társaság; a'

hires Orvo3Í társaság : as

épító mesterséget tanító 's

tokélletesító társaság ; a*

test elrészelés 's alkotás tu-

dományok társasága 'sa't.

Tanító 's nevelß intézetei-

nek száma 4000 mégyen;

ezek köztt 16 iskolák 5000

tanulókkal; 166 szabad, éa

41 szegények iskoláji, ¿The-

ologia és 16 torvénybéli Col-

legyiumok ; a' vakok és sü-

ketnémák , barom orvoslás,

kertészek , és a' Zsidók is-

kolái találtattnak ; minó;

ezek között legnevezeteseb-

bek a' Westmünsteri isko

lák , mellyeknek Igazgatóia

tizenhalezer, Al-igazgatója

pedig tízezer forint esztendei

jövedelemmel kérkedik.

Mind számos társaságainak,

mind elószámlált kegves ne-

velö intézeteinek segítségé-

rè 's elomenetelére szolgál
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пак: 20 közöriseges könyv-

tárok , mellyek kozuh jele-

sebbek a' királyi konyvtár

a' Parlament szálái mellett ;

a' Sioni Collegyiumé, melly

a' a' Sz. Pái temploma mel

lett fekszikj a' Lambeth há-

zi} az Orvosi Collegyiumé,

és a' Cottoni konyvesházai ;

jeles még a' Britanniai Mu-

aaeum is , mellybcn a' drá-

ga régiségek , pénzek, és a'

természet ritkaságainak

gazdag gyüjteménye tekin-

tetre méító.

A' nemes jóltévftség, 's íf-

galom számos Szerzeteket

szült az emberiség gyámo-

lára London vsában : igy

már az 1800-diki számlálás

szerént 18,54 i (most mar

2000 is lehet^ kegyes inté-

zetek, és jóltevo társaságok

találtattak ; ezek közöttkö-

zonséges ispitály 196 , pri

vât ispitály 20, a' szígény-

ségnek 107 há/.a , az ügye

fogyott katonákóak pedig

2 há/a említtetik. KÖz is-

pitályai közül jegyzést kí-

ván a' fellyebb említett

Bertalan ispítályán kivül a'

Sz.Tamás ispitályja, melly

eszt.ként 9000 beleget , a'

Guy'ié, melly 8000, a' Gycr-

gyé , melly 3000 ápolgat.

A Bedlam nevü ispitállyal

vetélkedik a' Ss. Lukácsi

Órültek háza, mellyben a'

múlt Század végsô felében

7000 Örült tartatott, és na-

gyobb részint ki is gyógyít-

tatott. A' kegyes intézetek

kôzzé lehet gzámlálni : a*

«zegény gyermekeket fel-

nevelö Krisztue ispitályát ;

a' nagy gonosztévftk gyer-

mekeiknek nevelö házát ;

nagy szülo-házat ,, melly

nyilván legnagyobb kerék

e' földön ; a' víz vagy tüz

által szerencsétlenné lenne

szabadító társasága '«a't,

Fabrikái, és kézmüvei leg*

elsök 's felettébb számosak,

ezek nyujtják a' mindenütt

kivánt selyem, pamut, posz-

tó , aczél, ezüst, arany, tü-

kör> óra, tft , sarga réz, és

czín , matematika 's inci

ter emberi mívszerek t fi-

nom kalapok 's posztók kü-

lombféle nemei , ónbetük,

fél porczellán , fedeles hin-

tók , nádméz , és fínom bö-

rökböl álló Angol portéká-

kat. — Müvészeinek száma

600 mégyen , kik között 300

rézmett/ôk , és 200 könyv»

nyomtatók számláltatnak ,

ezek naponként 7 regveli ,

és 8 estvéli Ujság leveleket,

os/veséggel pedig 67 repülft

tudositásbéli leveleket bo-

csájtanak közre ; csak

egyeüül az ujság, és tu-

dosító levelek , Lotteria

czedulák , menyegzöt 's te-

metést hirdetö bilétek , né-»

ib iátékbéli levelek nyom-

tatásában 1,5.50 betüszedök,

és 3700 nyomtatók izzad-

nak. Nevezetesebb Ujságle-

velei : a' Courier , a' Times,

a' Morning Cronitíle 's a't.

Ezek között csak maga a'

Times évenként több mint

300000 for. )6 pénzt fizet ta

xa gyanant az orsz.nak.

Kiterjedt kereskedése ,

melly e' vst a' fold kincsei*

пек birtokosává iette , az

egész Angol ország kereske-

désének nagyobb r.észét tud-

hiillik három fítodjét fog-

lalja ; elosztatik ez 4700 ke-

reskedßk, és minden nemü,

hajó tulajdonosok , 450 saá-

molók , 570 vevökerifök ,

^60 nagy kereskedok és 72

pénzváltók (Bankier) kö

zött ; és csak a' Temse fe—

lyón levo kereskedéss(-l

121300 ember foglalatosko-

dik. A' vsnak csak tulajdon

ingó jószága 225millio font

CÍO *
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»terl. becsültetik , és eszt.

ként 15000 hajók és 40000

társzekerek mennek ki, és be

külombíéle jószágokkal , éa

portékákkal terhelve, 1100

bajó borítja szüntelen a'

vs közott folyó viznek szí-

nét , 5000 ladik rakja ki, és

bé a' portékákat , más 300a

ladik, és komp, vagy hidas

teszi ki a' vizen utazókat

a' szárazra , és eggyik ha-

jóból a' mdßikba, a' parton

1200 vámszedó fogliilatos-

kodik szüntelen. Jó eszten-

dökben behordott portékák-

nak értéke 30 mill, font

«terling. mégyen , és által-

jában ugyan annyit tészen

a' kivitel is. E' végre vi-

rágzanak Londonban nagy

kereskedö társaságok , leg-

nevezetesebbek ezek között

a' kelet Indiai társaság ,

meílynek évbéli tiszta jöve-

delme 10 millio font sterí.

tészen; ezt a' Hudsoni-Öböl,

a' Levantei , Afrikai, Orosz

birodalmi, és a' déli tenge-

tí társaságok követik.

Mind ezekböl akár népes-

•égét, 's gazdagságát , akár

nagyságát , és kiterjedt ke-

reskedését tekintjük , mél-

tán Londont Europa elsó

vsának tarhatni ; kitetszik

ez e' roppant vs ételben

és italban való felemészté-

sének mennyiségébol is :

eszt.ként itt 98000 szarvas

marha, 195000 borju, 780000

juh, és bárány, 400000 ser-

tés , 60000 malacz , 1 millo

tollas baromfi , i 5 miltió

skombérhal , 105530 hordó

osztrea csiga , 20 millió font

sajt, 16 millió font irósvaj,

1 mili, és 300 ezer akónál

több té] , 560000 akó bor , 2

millió 300 ezer akó pálinka,

2,230000 akó ser , és 14000

hajó teher tökehal.

Levegöje vastag , és csak

nem mindég ködös , mel-

lyet leginkább a' kószén é-

getésnek göze okoz , de még

is egéséges. Jó kúti vízben,

valamint Páris , és más fö

vsok , úgy London is héjá-

nosságot szenved ; de ezt

mindazáltal egy részról a,'

mesterség már kipótolta?

részint a Londoni hid mel-

lett való vizi malom áltab

melly annyi vizet merit a'

Terazéból, hogy reek nem

a' fél venak elegendö -. ré

szint pedig azon viz által ,

melly a* cáatornákban mes-

azéról vezettetik ide, és a*

mellyet a' Czelzeában levó

viz gépely szerez. Kôrnyé-

kében a' vsnak fényes nyá-

ri palotákat , kerteket 's

mulato helyeket találni ,

de szölöt sehol sera , rniveí

már itt meg nem érhetik.

Mulató helyei nevezeteseb-

bek ezek : a' Sz. James Park,

ez Londonban a' sétálásra

és helyére nézve szinte az ,

a' mi Parizsban a' Tuilleri

és az Elyzaeurni mezök ; a*

James Park mellett a' Hajd

Park, ezt a' Bécsi Proder-

hez hasonlí thatni ; South-

warkban a' Lambeth ház

mellett vagyon a' Vauxhall,

ez egy iszonyú nagy , egész

Europában hires, és tóbb-

féle nagy vsokban rosszúL

majmozott kert , mellyben

a* léveles színeket ékes ká-

polnák 's szálák váltják, é&

mindent , a' mi csak a' sze-

met , fiilet 's izt gyönyör-

ködtetheti , fölösleg talál

ni , nyári éjtszakákban 2000

lámpás világosítja , Roton

da nevü epületjeiböl mu-

zsika szó hallatik ; ez a'

kert le.ííkozonségesebb МЦ'

íató hely a' Londoniaknak,

kik közul itt gyakorta szép

estvék alkalmával ю ezerig

is ízámláltattnak, mind a'



ïtét nembÖl 's minden rend-

böl.' Nevezetes tovább a'

Ranelaghi nyári palota, ez

is szép kerttel 's Rotondá-

val kérkedik , mellynek át-

mérôje 185 láb. foglal. Ezu-

tán a' Csel/.ea nevü faluban

lévo palota 's kert a' vs vé-

gén Temze partján, melly-

jben egjszersmintaz^oomeg

sérült es elvénült katonák-

nak pompas ispitálya emlí-

tésre méltó , nem külöm-

ben viz csatornái is, mel-

lyek a' roppant vs egy ré-

szét vizzel tápláljúk , felet-

tébb jelesek.

"Londonderry , vagy Colerain ,

némellyektôl Krine-nek is

hivaiik, Grófság Hiberniá-

nak Ulster tart.ban határos

északról a' tengerrel, es a'

' Lough- Foyle öböllel , kel.

rôl Antrimi, délnyug.nak

kat. Csînos 's jó rendbett

épült vs , föbb úfszái ke-

resztben vágják által egy-

mást, fco/.épben hagyván a'

kalraárság nagy, és díszes

házát. Révpartja a' Foylei

öbölben Inisoycn szigetnek

ellenébe , nagy, és terhe*

hajók , ámbár veszedelmes

bémenetellel , egész a' par-

tokig érkezhetnek. Föbb

keresménye a' vsnak vászon

kereskedesböl jo. A' lazata

halászatja 's más tartomá-

nyokban való elküldetése

is sokat béhoz. Azelött birt

a' vs tulajdon hajókkal is ,

és a' külsö kereskedése vi-

rágzóbb volt, de az északi

Amerikai háború ólta na-

gyon alászállott. Nevezete»

az 1000 láb. hosszú fahid ,

melly Amerikában készíte-

tett.

Tyrone; nyuffotnak pedig "Londonderry , fövsa szabad S7Ö

Donegal nevü Grófságokkal. vetséges New Hamshire tar

Nagysága 40 3/4 □ mfd, eb

ben 3 vsok , 35 eklés. 2,5000

ház. és 122930 íak. találtatt-

nak ; földje nem éppen ter-

méketlen ; föbb termései :

tomb. Rockinghami Grófs,

ban Beaver folyónak erede-

tinél , 2620 lak. kik nagyobb

részint Hiberniabéliek. Szá-

mos vászon fabr.

kender 's len , ebböl eszt. Longavicca , 1. Lagganico.

ként 2,50000 vég vásznot , Longhrickland , helys. Belfaszt-

mellynek értéke 600000 font bol Dublinbe vezetö jára-

sterl. mégyen , készítnek

azorgalmas lakosi. Nem

csekély az ide való tengeri

nyúl tenyészet is, mellyböl

tos útban , mellyböl veszi

elömenetelet. Melette fek-

vö tava külümbféJe jó ízü

halakkal hövelkedik.

sok börök küldetnek a'Lon- Longford, Grófság Hiberniá-

doni kalap fabrikákba. Na-

gyobb folyói : a' lazatzal

bÖvelkedö Bann , és a' Foy

le , melly a' nagy Lough-

Foylei öbölbe szakad. Fö

várossa t

fjondonderry , (540 59' E. Sz,

10° 2,5' K. H.) Foyle viz part-

ján nem messze a' Lough-

Foylei öböltßl , eggyik a'

Hiberniai legnagyobb ke-

reskedö vsok közul, szám-

lál 16.50 ház. és 11000 nagy

részint protestáns lakoso-

ban Leinster tart.ban észak

nyug.ról Leitrim , keleítoí

Cavan, délrôl és délkel.roí

V/est-Meath , nyug.ról pe

dig Roscommon Grófságok-

tól kornyékeztetik; térsége

18 1/7 □ mfd.böl áll, ezen

4 vsok , 25 eklés. 10026 ház.

¿8 41060 lak. számláltatnak.

Ejszaki tájéka hegyes , több

részeinek földje róna , éá

nagy vízáradásoknak va-

gyon kitéve. . Jó vásznot

szövnek. Boffin ,. Javnagh ,*
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4s Ree vizeîn kívül , Shan

non , Inny , és Camlin fo-

lyóktól nedvítetik. Fö vsa:

Jjongford , van kastélya, több

kaszárnyái, 's népes vászon

vásáriai.

Longholm , vs déli Scótziában

Dumfriesi Grófs.ban juhok-

kal 's gyapjuval kereskedik,

Xsong Island, csoport szigetek

Scotzia mellékibe,, Skye szi-

gettol napnyugotnak , kez-

dödnek a' Püspöki szigetek-

ltel és egész OrebyPointig

(58* *3' 50" E. Sz.) a' Le-

visi szigetben végzôdnek ;

földje nagyobb részint róna

inkább mint hegyes , kele-

ti partjai jó kikötö helyek-

kel , 's boven fizetô hala-

ezattal , mellyet a' számns

tavak isnagyobbitnak,nyu-

goti partjai pedig tengert

mázhinárral b&velkednek.

Gabonája úgy mégérik mint

déli Scótziában, külömbfe-

le füszerszámos nôvevénye-

ketmagától termeszt. Kelp

(1. e' nevet) égetése sokat

behoz. Lakosi testesek 's e

rössek , és a' levegö által ,

nem külÖmben mint nyáj-

jaik megkeményedett ter-

mészettel birnak. Nagyobb

részit az esztendönek ház

nélkül az ég alatt töltik,

és csak a' téli hidegek kén-

szerítik öket szegény guny

veszedelmes Hellgatetöl ,

(pokolkapuitól) választa-

tik, vannak számos öblei

és révpartjai , térsége 44 □

mfdet foglal, mellyen 42000

nagyobb részint Hollandu-

si eredetü lakosok találtat-

nak. Bôven tepmeszt gabo-

nát ) lent, kendert, gyü-

mölcsöt, számosak juhai ,

lovai, szarvas marhái, nagy

az osztreacsiga 's tengeri

rák halászatja, csak egye-

dül fában szenved héjjá-

nosságut. Fö helysége az

Oysfi öböl (Oyster-Bay).

hong- Island , eggyik a' Baha

ma i szigetek közül nyugoti

Indiában , melly sziget é*

Cat-Island között az Exu-

nai tenger szorulat jó '«

alkâlmas rév partot képez.

hongmeadow, vs éazaki Ame

rika szab. szôvetséges Mas-

sachusett tart.nak Hamp

shire Grófs.ban hason ne-

vü folyó mellett , számlái

80 ház. több mint 800 lak.

vannak nem csekély selyem

fabrikái.

Longny , helys. éjszaki Franc,

orsz.nak Normandia tart.

Orne oszt.ban 2713 lak. kii-

lombféle vas portékákkal

kereskedik.

hongo v. Moreno , parti folyó

alsó Guiñeaban déli Afri-

kábañ.

hókba zárkózni. Éledelül Longo hajdan Cos , sziget az

4 árpa kenyér , halak , földi Archipelagusbáh , Rhodus

alma 's más e'félék szolgál-

nak nyomorúlt feleinknek,

Jelessebbek az ide tartozó

szigetek közztil : Barray >

South Uist , Nortlb-Uist , és

Lewis. L. ezeket.

íone¡-Island , sziget északi A»

merika szabad szövetseges

New- York tart.nak këleti

partjain , az ott találtató

szigetek közül a' legnagyob-

bik , hason nevü tenger szo*

rulat által a' Connecticuti

szigettöl keletészaknak kö«

zel az Asia partjaihoz. Fek-

szik benne egy vs , és a«

' ezt oltalmazó kis váracska ,

ezen sziget tartatik Hippo-

cratesnek, Appellesnek, sot

némellyek vélekedése sze-

rént a' nagy Vers-szerzök

Atyának Homernek is ha-

zája lenni.

Longobardok , régi német ere

detü Nemzetség Hermionok'

ága, elejénten Elbe vizénél,
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Hamburg, Berlin, és Mag

deburg között, 's így a' mai

Brandeburgi Marktban lak-

tanak. Igen akaratosok , és

boszontó karakterüek vol-

tak. Tiberius Cs. által meg-

aláztattak , Marobod Sve-

vusok Királlya által szoron-

gattattak ; Herman Cherus-

l<usok Fejedelmének szö-

vetségében Marobodot hon-

nyokból kinyomták. Hogy

háborgattatásoktól megme-

nekedjenek , kivándorolta-

nak. III. Justinian keleti

Cszászár a* Norikumban, és

Pannoniában hatalmasko-

áó Herulusok, és Gepidák

eilen Pannóniában muta-

tott nékik lakhelyet ,568-

ban a' boszonkodott Narses

Aligazgató által fellázzít-

tatván, számos Bolgárok, és

Avarok szovetségében felsö

Italiába tolódtak ; ezt egé-

ezen elfoglalván , tulajdon

országokká változtaták , el-

s6 Királlyok leven Alboi-

nus. Ez tölök Longobardia,

vagy Lombardia nevet vett.

Alboinus Király hova to-

vább nyomult , a' Raven-

nai Exarchatust éppen ösz-

vesszorította ; azok , kik u-

ralkodásban kovették, csak

nem egészen magoknak tu-

lajdonítták , elannyira ,

hogy az alsó Italia v. Ná-

poly ország se maradt egé

szen a' keleti Császároké.

Ezen Longobard országnak

Desiderius Király alatt vé-

get vetett 774-ben N. Károly

Császár. Híteles, hogy hos-

szú nyárs forma fegyvereik-

töl neveztettek így , '3 hogy

az Alt-Markt, Bardgau ne-

vét tölök vette.

Longobueno , vs Nápoly orsz.

az innensö Kalábriában.

hongroiva, helys. a' Portugal-

liai Beira tart. vannak ás-

ványos forráeai.

Longside , vs déli Scotziában

Reuszeni Grófs.ban.

Longtoon, mvs Angol orsz.ban

Cumberland Grófs.ban Sco-

tziának szélein, patyolat

fabrikákkal. ,

Longvtf, vs Francz. orsz. Ma

yenne és Loire oszt.ban, Au-

thion mellett 675 h. és 3570

lak. kik gabonával 's глаг-

hával kereskednek.

Longuyon , vs Francz. orsz.nak

Mosella oszt.ban a' Chien

és Crune oszvefolyásoknál.

1550 lak. vasbányák , vas-

hárríorok, puska 'з bádog

portékák állítják élelmek

tárgyait.

Longwy, ("49° 31 'E. Sz. 230 26'

К. H.) erosített vs Franczis

orsz.nak Mosella o.«zt.ban

a' mostani Luxenburgi N.

Herczs.nek szélein , 460 h.

és '¿oto lak. kik szftr mate

ria , harisnya, 's kalap fabr„

mivelriek , 's sódorral keres

kednek. Kôrnyékében tim-

8Ó bányák találtatnak.

Lonigo , Leonico , nagy 's gaz-

dag vs Lombardi-Velenczpí

Kirs. Olasz orsz.ban a' múlt

Bacchiglione oszt.ban nem

mese 7.e Etsch folyó bal part-

jaitól.

honjumeau , vs Franczia orsz.

Seine és Oise oszt.ban 2030

lak.kal.

Lons-le-Saunier , Leodo, (46a

36' É. Sz. 2.3Э 1.5' R. HO FÖ

vsa déli Francz. orsz. Fran

che-Comte tart.ban mosta

ni Jura osztályban fekszik

Vaille folyó mellett bérezes

vidékben , 450 ház. és 6040

lak. csak egy pléb. tempL

vagyon. Nevezetes e' vs csu-

pán a' mesterséges só akná-

ja végett. Fekszik Páristól

100 franc, mfd. Kôrnyéké

ben ezüst, réz , vas, ón ,

márvány 's alabastrom bá

nyák miveltetnek. Találni

áev£nyo§ forrásokat is. La
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kosi fával , sajttal , 's bö- Vagyon ню kat. lab. pléb.

rökkel kereskednek. tempi, szölöket mivelnek

l,ontor , Lonthoir-Banda, leg- lakosi.

nagyobbik a' keleti India Looiduynen , falu Belgyiomi

résteiben fekvb Banda szí- Kirs. Maasz torkolatjának

getek kbzüL Birják a' Hol- kbrnyékében 1490 lak. haj-

landok két erosségekkel ; dan itt a' Czisztercziták

bövelkedik szerecsen dióval, gazdag jbvedeimü Apátsá-

és más e'féle novevények- got birtafc.

> kel, kerüléte 6 mfdet fog- hooz-Corsvaren, 1. Rajna-Wol-

lal. Itt cseppegtettetik le beck,

a' sok Caiaputi olajt. Fp Lap , 1. Bucharia.

vssa Lbntor. Lopasso v. Loposa , tó,t falu

Lonzaz , vs Francz. oraz. Cor- Nyitra Várm. Vág-Ujhelyi

reze oszt. aojo lak. járásb. Krojnitza patak mel-

Loo , vs Flandriában 1210 lak, lett. Van 860 кat. és 12 zsid.

Zoo ; hajdan az Oraniai Her- Jak. kath. pléb. és szölömi-

' czeg , most Belgiomi Kirá- vélese,

lyi háznak urod. és mulatá Lopau , folyó az eltörlött

kastélja a' mostani Geldria Wesztfália Kirs, az also El-

Belgiomi Kirs. tart.ban. — béi oszt. Wolfenbüttel alatt

Francziák kezeire jutván e' Luhe fóba szakad.

tartomány , az emlitett u- Lopera , vs Jaen tart. Spanyol

rodalom , 's kastély elada- orsz.ban 1 pléb. tempi, kéfc

tott, és fabrika épületekre klastrommal.

fordíttatott. Innen napnyu- Lopienno , nemes vs a' Poseni

gotnak feks?4k a' hallal bo- N. Herczs.ben 68 ház. és 518

velkedö Uddeli tó. lak.kal.

Looe , (East, ésWest) 2 hely- Lo/w Gonsalvo , fok felsö Gui-

ségek Anglia orsz. Cornwal- neában kôzép, Afrikában a*

Ii Grófs.ban hason nevû fo- Benini parto?? on, a' hol t.

lyónak torkolatjánál ; nagy i. Olibato folyó a' tengerbe

hering halászáttal. Ellené- bmlik, a' kbrnyékes tart.

be fekszik Looe szigetje , fél szigetet formál , és egy

mellyben külbmbféle ten- Szerecsen Királyságot állít ,

ri madarak fogattatnak. lakosi elég erkölcsöseknek

Loochristy , Chrystloo , helys. lennie mondattatnak.

" Flandria tart.ban Belgiqm Lora, vs Spanyol orsz. Sevil-

orsz.ban 3060 lak. van pos?- la tart.ban 300p lak.

tót 's más külbmbféle ma- Lorca, (370 40' É. Sz. 15° 13'

teriát készíto fabr. , ' К. Ц.) nagy vs Spanyol orsz.

Loon ', Loo?-, Borchloen , (50? Murcia tart, fekgzik Gvada-

: 4Я' »7" É. Sz. 23° o' ig" K. lentin folyónak emeltpart-

H.) vs Belgiom brsz. észaM jain igen kellemetes egy viT

Brabanczia tart.ban Maasz dékben , 2000 házaib. szám-

folvó bal partján , Herczo- lál 11870 lak. kik nagyobb

genbuschtól mintegy 4 \fi részint megkeresztelt Mau-

ném. mfd észak nyugotnak, токпак maradéki. Hajdan

800 lak. • virágzó fabr. alászálottak

X.ooí.LosingLosza.mvsSoprony ugyan , de igen gazdagok

Yármb. Sopronytól 2 ora , > jó salétrom bányái, mellyek

bitja Gróf Viczay , kinek eszt.ként3ooooo mázsatnyo-

\\K egy kastélya yagyon. mó hordócskákat nyújtar
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naît. ,A* vsnak tágas fo pia-

czán kívül számos sétáló

belyei , szép kertjei vannak.

A' Huesfcárból vezettetett

taég most lôkéletlen mes-

terséges folyó a* va széleit

tnosogatia.

LorcA helység es kastély a'

Nassau-Ussingeni Herczegs.

ben Rajna mellett Rhein-

gauban , bortermése, es tü-

kbri'abrikája is vagyon.

Lorch, rnvs Würtembergi Kir-

e.ban Schorndorf! ker. 1.350

1. számlál.

"Lorch , Loirich , vagy Lau-

rach , régi Laureacum, mvs

egy hasonló nevü fócská-

nál , nem messze Ens fótól

Traun ker.tében , Austria'

Ens felett fekvö részében ,

bol Laureacum , vagy Lau-

riacum hajdani vsnak ma-

radványi külómbféle régisé-

gek találtatnak, melly mint

romai colonia 450 eszt. Hun-

nok által feldúlatott. Nem

sokára ugyan megint felé-

pítetvén , Érsek lakhelyé-

vé lett , de 737 évben ,újra

elpusztíttatván az Ersek

lakja Passauba tétetett ál

tal; melly okból a' Passa-

ui Püspók a' Salzburgi Ér-

sekkèl az érseki titulusért

nagy vetekedésbe estek.

hordello , helys. Portugallia*

Traz os Montes nevü tart,

200 h. és tóbb cserépedény

mühelyeket számlál.

Lord Howes stigete , 1. Howes.

Lord Marschall' szigetèi, 1. Mul

graves szigetei.

Lorenz , Nekárnak mellék f<5-

ja Würtembergi Rirs.ban.

horco, 2300 I. álló vs Olasz

orsz. Abó Po nevü oszt.

ban.

\joretom, Lovreta, Lauretum,

Maria Loretha, német mvs

Sopron Várm. F. U. H. Esz-

terházi, 's a' religyioi kines

tár , nevezetei a' jó doháoy

termésérftl , vagyon tula}-,

don hellybéli káptalansá-

gán kivül egy Serviták*

klastromához tartozó pléb.

ja is 299 1.

Loretto , Lauretum , ("43° 27'

É. Sz. 310 14' ¿o" K. H.)

mélly árkokbal , ésnehány

tornyokkal békerített vs az

Anconai Markban , egy

dombon , nem messze Mu-

sonének a' Velçnczei öböl-

be való szakadásától £ mfd-

nyire Ankonától delkelet

felé ; névezetes bücsúhely

azon szent ház raiatt, melly-

ben Szüz Mária Iakott , 's

melly , a' mint rege bizo-

nyílja, 1291 esz. Galilaeá-

ból Dalmatiába levó Ter->

sati nevü helységbe , innét

pedig 1294 ben Lorettoba

angyalok által vittetett. E-

zen ház kívülrftl bé vagyon

márványozva 's külombfé

le nagyságú égetett kövek-

böl építve, 30 láb a' hos-

sza, 15 a' szélessége, 's 18

a' magossága , a' fotem-

plomnak közepen All. Eg-

gyike a' Iegnagyobb neve-

zeteségei közül , a/.on ab»

lakból áll, mellyen Gábri-

el Arkangyal szüz .Vláriá-

nak Krisztus születését je-

lenteni jött. A' templom

nagy kincseket bir , mel

lyeknek egyrésze a' Fran-

cziáknak , midön ide 1798

esz. jöttek volna prédájává

lett; akkor ezen házhoz

tartozó szüz Máriánk csu-

dálatos képe is , más szent

dolgokkal eggyütt Párisba

vittetet. De Buonaparte

Consul az ájtatosságnak e-

zen tárgyait vissza adatta.

Lakosai , kiknek száma .5000

re tátetik , majd esaк a*

búcsúsok által , kik ide 30?

vagy 40000 is esztendön»

kéntutaznak, tápláltatnaki

A' Lorettoi Püspök ko>
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4 ¿ellév6 Recanatí vskában számláT.

lakik. Áz elött Olasz orsz.' Loroux Bothereaux , vs Fran.

Musonei osztályához tarto- orsz. alsó Loire oszt. 3000

zott. k ■ lak. vagynak.

Lorretto, faluja és föhelye О Lorqui, helys. egy kastéllyal

Californiának a' bársony Segura fónál, Spanyol orsz.

ezínü tengernél. r Murcia tart.nyában.

borget, Quintin, (48° 20' É, "Lörrach, fövsa a' ker.nek Ba-

Sz. 14o 44' К. H.) vs Fran. déni N. Herczs.ben Wiesen

orsz. ész. partok' osztályá- fó partján 198 h. 1750 1. es

ban, Goy fónál, 240 h. ,398o egy kastélyal , van nevelö

1. számlál* Vagynak gyolcs inté/.ete, czicz fabr. és ga-

fabr. bonával kereskedik^

Largue*, Leonícae , (43o 29' Lorraine , i. Lotharingia.

É. Sz. 44o 2' K. H.) vs Fr.- Lonis, kis de igen régi vsFr.

orsz. Var oszt'ban , Argens orsz. Loiret oszt.ban nem

fónál, 224 h. és 49,10 1. gyü- messze a' mesterséges fótól,

mölcsöt termeszt. Montargi , és Orleans kó-

Xoi're , faíu Olasz orsz.ban , a' zött 238 1. és 1,530 I. kik fá-

volt Francz. Priavei oszt. val keresked nek.

ban, mellynek vidékében Lortendorf, helys. Sileziában

a' fold kénkoves éssalétro- Löwenbergi кег. 57 h. 410

naos. 1754 esztendöben itt , számlál; vagyon vas há-

és a' kôrnyiillévô vidék- mora , és fonálfehérító mU-

ben a' lidérczek felszál- helye.

ván , több szalmafedeleket, Losa . Ludosa , kis vs és rév *

' és szalmaházakat meggyuit Swéd orsz.' nyug. Gothland

ván sok embereket semmi- tart.ban.

▼étettek ; annak elôtte 30 Lösch , Losch , vagy Lesch ,

esztendövel is hasonló eset Lischna , mvs'Morva orsz.

tapasztaltatott itteh. Briinni Ker. vagyon egy

Lorial y vs Francz. orsz. Dro- pléb.ja 1 vara, 1 majorja,

me oszt.ban 2390 1. 226 h. és 1340 1. kik a' fóld-

Xtorient , 1. Orient. mivelésen kívül kereske-

Lörinct , sz. St. Lorenz fó е- désbôï élnek.

gyik legnagyobb víz ész. Losch , 1. Laas-

Araerikábav , Ontario tó- Loschnicz , kbzépszerü helys.

bol ered , és Quebeck tart. alsó Silezia' Oppelni Hercz -

nyát áltfolya. s.ben.

Lorme , vs Francz. orsz. Niev- Loschontt , I. Losoncz.

re oszt.ban 2420 1. Loschwict , falu Szász orsz."

Lorn , tart, darabja kôzép Meiszeni ker. Albis mellett,

Skotziában Argyle nevü 150 h. 650 1. és bortermés-

Grófs.b. Loch Etive ésLoch- sel.

Ave között. A' Seram Etive Losdorf, Lostorf, mvs Austri-

nevü tó ága б mfd hosszú ának Ens alatt levó részé-

és \/z mfdszéles. Nevezetes ben , Bécsi erdó felett fek-

a' vízrohanása, melly ten- vô negyedben. Vagynak 94

ger* leapadásakor , itten h. és pléb.ja.

szemléltetik. Losenstein, vár és urad. Au-

Jjoroux ßecomwix , vs Francz. stria' Ens felett lévo részé-

orsz. Mayenne és Loire nek Traun nevli negyedé-

oszt. ez 340 ház. 2020 lak. ben , az Auersbergi Hercze



— 3i5 — •

гек' tulajdona , bilí а' kö* gyobbrészént gabona kivi-

zeHévo Losztein' várát is

birják.

\jOslau , GrofStrachwicz' ura-

daima, felsö Sile/.iában egy

hasonló nevü vsal , 163° h,

1310 1. 1 várral , és egy

miveriták' klastomával.

Loj- Molinos del Rey , falu Spa

vétiébftl tlödnek.

Liossin , (nagy éskis) 2 hely-

ség Dalmátiai Ch.erso nevü

szigetben , 1,500 és 1700 1.

kik halászatból , hajóká-

záel'ol, az itt termett na»

ranczok' és íügék' kereske-

désébol élnek,

nyol ország' Catalonia tart, hojstiicz, Loschütz vska Mor-

mellynél egy 4000 lépésnyi va orsz. Olmüczi ker. va-

híd a' Lobregaton által ve- gyon egy pléb. zsidók' koz-

zet. sége , 203 h. 1600 1. posztó

Jjosoncz , Lucsenetz , (48o 19' rázsa fabr.

E. Sz.) mvs, és föhely \.osyce , vs a' volt Varsói Her-

Meograd Várm. hol a' Vár- cz.ség' Lublini ker. Toczna

megye' gyülései tartatnak; fónál , melly Bugba esik.

F. U. több Uraságok , va- Vagynak 192 h.

gyon itt 1 kath. 1 ^ef. és l hoszdieye , vs a' volt Varsói

luth, tempi. 1 réf. Gymna- nagy Herczs.nek Lomzái

sium ; azonkivül 6 neveze- oszt.ban , 217 h. 1540 l.

tes vásárok isesnek itt esz- Lösiniti, vs Schönburg-Wal-

tendonként, Kellemetee vi- denburgi Hercz.hez tarto

dékben fekszik : 627 kath-

lakosai magyarok.

Jjosoncz, Lossanecz, tot falu

Posón Várm. hol sok esz-

tergások laknak , kik kü-

lombféle fából való edénye-

ket készítenek. 459 1.

Jjoss szigatek, tulajdonúl Ilhas

dos Idolos az az Bálvány

zandó Szász orsz.ban az

Eror.gebirgi ker.ben ,559 h.

4100 1. Van egy pléb. tem-

ploma, betegekhaza 's tem<-

ploma; csipke, karton posz

tó , atlasz , és hari/.snya

fabr. ezekkel valamint a'

sertozéssel is szembetünö

kereskedést üz.

szigetek , ugy neveztettek L»í , fó Francz. orsz.ban ,

a/ Portugalliai felfedezoh-

töl 7 eggyütt fekvö szige

tek , mellyek Bagoer tart.

nak , avagy felsö Guinea*

"Sierra-Leona parfjánál p°

30' E. Sz. alatt £ekszenek ;

de csak 3 míveltetik küzü-

lek , 's ezek termékenyek ,

egéséges levegövel bírnak ;

próbáltak itt az Angolok le-

telepedni, és ez szerencsé-

sen elsült. A' többiek ki-

csinyek , sziklások , és ter-r

jnéketlenek. Az elöbbiek'

nevei e' következoh: Tama

ra Idolos , és Krafíort.

"Lossirmouth , falu ko/ép Sko*

cziaElírin Grófsásrában , egy

egy révvel Lossie fónak tor-

kolatjánál ; Lakosai na-

Mende mellett Languedo-

ciának Gevandan tart.nyá-

ban 'Çmost Lozère oszt) e-

redven Oltnak neveztetik ,

és Rouergue , Qouercy, és

Agenois tart.nyokon alt-

folyván, '» több erdftkböl

4zakadt fók által neveltet-

vén , mellyek sokszor ára-

dásait okozzák , Cahors vs-

nál , melly tôle félsziget

modjára békeríttetik , zsi-

lippk , és Truyere mellék-

fóval való eggvesülése által

hajólrézható ïészen 's így

43 mfdnyi foJyásaután Ai-,

quillón mollett Garonnébe-*

esik. Töle neveztetnek a'

két os/tályok , u. m. 1)

Lot ositátya , ez foglalja ajs,fr
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's 130 □ mfdeken 268150 1.

számlál ; termékeny gabo-

nára , gyümölcsre sáfrány-

ra kenderre , lenre , fára ,

eelyemre, juhokra, vadak-

ra, halakra 'st. ef. nézve.

4 u. m. Cahorsi , Gourdoni,

Figeasi és Montanhani köz-

iég ker.tekre részeltetik,

tnellyek eggyütt 440 kôzsé-

geket 41 kantonokban fog-

lalnak. Fo vsa Cahors. 2)

%¡ot és Garonne ositálya , ezaz

elobbeni Agenois tart.ból

áll, és 103 □mfdeken 226130

1. számlál; gabonával,gyü-

mölccsel, lennel , dohán-

tjyal, borral, és vadakkal

bovelkedik. 4 u. m. Agerú ,

Marmandei, Néraci, és Vil-

leneuv d' Ageni kozségker.

re O8ztatván46o kôzségeket

38 kantonokban foglal. Fö

vsa Agen.

\joth , kis vs ész. Skoczia' Sou-

therland nevü tart.nyá-

ban , hoi Loth' foja az ész.

ki tengerbe omlik,

%jothian , tart. déli Scotziá-

ban , melly delröl Merse,

Lauderdale , és Twedale ,

nyugotról Clydesdale , és

Sterling, ész.ról az Edin-

burgnál lévô tenger öböl ,

bel.rol pedig a' német ten

8/6, —

áltat elválasztatik ; 512 Q

mfdön (a' revolutio' idejé-

ben} 1140000 lak. számlált.

Az éghajlatja mérsékelt,

de a' bérczek köztt vala-

mennyire durvább. Ezen

tart. elég hegyes , mert a*

Wasgau, vagy a' Vogesi bér-

czek elezéllesztik benne á-

gaikat , de e' mellett elég-

séges vízzel bír. Legneve-

zetesebb fóji e' következen-

dök : Maas, Mosel, Saar,

Saone , Meurthe , mellyek

többnyire itterednek. Föld-

je nagyobbrészént köves ,

hanera általjában véve még

is elég termékeny , kivált

a' fók mellett terjedö lapá-

lyokon , és sok gabonával,

hüvelyes veteményekkel ,

olajos novevényekkel , ken-

derrel, lennel, gyümölcsök-

kel 'st. ef. kedveskedik la-

kosainak. Némelly vidékek-

ben bor is terem. A' barom

tartása nevezetes kivált a'

hegyek között. Fa , vadàk,

szárnyás állátok , és halak

nelkülnemszükölködik. Er-

czek körül kiváltképen sok

vasat szolgáltat. Vagyon a-

zon kivül ezüstje, reze, ol

ma, s<5]a, márványa, 'st.

ef. az érczes források isszá-

mosak. A' jó indulatú , és

Í;er által határoztatik. Ez szorgos lakosai jólélneka'

egtermékenyebb tart. ko- természet' ezen adományai-
— .. LI. . 1 .' _ _ j 11 " «« 1 t- i • i ' • • i • 1_
s/.enekkel és sóval bovelke

dik. Osztatik keleti , köze-

pi , és nyugoti Lothianra,

vagy az Edinburghi , Had-

dingtoni, Linlithgow Gróf-

ságokra.

XiOtharingia , azel&tt Herczs. a"

hajdani Bar nevü Herczs,'

gel, és a' három Püspoksé-

gekkel egcyütt; nagy , és

val ; fabrikájik nincsenek

elegendök, és a' kereskedé-

sek többnyire csak a' fold

termékeiben áll. Egész Lo-

tharingia revolutio idején.3

general-Gouver. osztatott ,

most pedig a' következö

négy u. m. Meurthe, Was

gau, Mosel és Maas osztá-

lyokra részeltetik.

nevezetes tart. Francz. orsz. Lots-tenger , 1. Holt tenger«

keleti részén ; Lunenburg, Lätzen , ("54° 1' 24" É. Sz. З93

Champagne, Franche-Com- 26' K. H.) vs keleti Pruszi-

te , és Abatía között , melly ában a' Szehesteni ker.ben

•Utolsótól a' Vogesi bérczek Leventini tó '«Jánoshegyi
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peatorna mellett , 141 h. Lough-Erin , tó Hiberniánafc

1240 1. kik vásznot szövnek. Down nevti Grófs.ban , ей

JLouargast , vs Francz. orsz. ész. megmérhetetlen raélységü.

partok' oszt. 3460 1. szám- LoucA-Erne , I. Fermanagh.

lál. Lou&h-Fine , h Donegal.

Loudcас , vs 's ker.béli föhely Lough-Gara , \. Sligo.

Francz. orsz. ész. purtoh' Lough-GawnagA , J, Longford.

oszt. ban Oust es Lis fók LougA- GUly , 7 mfdni hosszu-

fcözt. Vannak 6100 1. czérna ságú tó Hiberniának Sligo

és gyolcs fabr. azonkívül Grófságában , sok .fákkal

vasmühelyei is. i dis?»skedö szigetei kelleme-

Loudon , helység Fran. orsz. tes Ü.inézését, nemesítik.

Gard oszt. 378 h. es borter- Lough Hine, 1 Cork.

méssel. / LougA Hoyle , l. Leath (nyu-

X.oudun, (47° i* E. Sz. 17° 42' gotij

K. H.} vs és ker.béli föhely LougA Iron, 1. Meath (nyu-

Francz. orsz. Vienne oszt. goti)

hegyen Dive és Creuse fók LougA ■ Key , 1. Roscommon.

között, 860 h. 5140 1. szám- LottgA-Lee , 1. Cork.

lál. Vagynak posztó , gyap- LougA-Lougheil , kellemetes tó

jú materia, és csipke fabr. Hiberniának Eastmeath

gabonával, borral, lennel, Grófs.ban.

kenderrel , kendermaggal , LougA-Mask, 1. Mayo és Gall-

pálinkával , dió olajjal , vi- way. . . „

asszal , mézzel , tollakkal, LougA Nollenroe , 1. Mayo.

'st. ef. kereskedik. LougA A'af-Foy, 1. Gallway.

Lougen,fó Norvegiában, melly LougA-ISea^h , \. Antrim.

Glaamenbe ómlik. Lough- tallis , 1. Ringis.

Lough- Alien , 1. Leitrim. LougA Rumor , 1. Cavan.

LougA- Arrow , ]. Sligo. Lougschinny , helys. Hiberniá-

Lough-Boffin , 1. Longford. nak Dublin Grófságában f

Loughborough, jól épüls vs An- kikötövel, és rézmühellyel.

golLeiceeterGofs.banTrent- Loughrea , helység Hiberniá-

nek egy mesterséges folyó- nak Gallway Grófs.ban egy

jánál ; vagyon nevezetes hasonló nevü tónál, gyolcs-

harisnya mühelye és keres- kereskedése szembetünö.

kedése. LougA- Ree , nagy , Shannon

LougA- Cali , 1. Sligo. által formált tó, Hiberniá-

LougA-Carragh , 1. Mayo. nak Roscommon Grófs.ban,

Lough- CAonn , 1. Mayo. Lanesboroughtól Athloneig

Laugh-Corrib , tó Hiberniának terjed, és sokszigeteket ke-

Gallway Grófságában , 7 rít.

mfd a' hossza , 2 a' széles- Lough. Shehan . 1. Cavan.

sége , gyönyörü szigetkék Lough Shellin, 1. Meath (пуиУ

díszesítik , 's kivált csukák- goti)

kal, sígérekkel, és Gillaroo LougA-Strangford , 1. Down.

nevü pisztráng nemével bö- Lough-Swilly , 1. Donegal.

velkedik. J+ough-Ta , 1. Wexford.

Lough- Dele , í. Meath (nyu- Louhan* , vs és ker.béli föhely

gotij) • Francz. orsz. Sapne és Loi-

Lough-Derg, í. Donegal. re oszt. egy Seilte , Vallie*

hough-Énnel , 1. Meath. ("nyu- re , és Saulevans vizeknek

gotijf oszveíolyása által kerítetí'
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félszigeten. Vagynak 28,50

1. gyolts es gyapjumateria

fabr. ez Lyonból Schwaicz

és német orsz ba áltvite-

tendft portékáknak rakodó

helye.

ЪоиыЫапс , ezüst Francz. pénz

2 ft. er.

\jOuisburg , 1. Harbour.

ïjouisenthal , olvaszto huta

GothaiHerczs.ben.Schwarz-

waldi hívatalban ; e's/.ten-

dônként 1000 mázsa vaspor-

tékákat készit.

Ijouitiade , szigetek' Iáncza

Pclynesiában új Guir.eá-

nak mintegy folytatáea ,

mellyek kbzül a' legnagyob-

bak csak 10 órányi. hosszú-

ak ; ezeknek lakosi a' leg-

nagyobb piroquekkel (sze-

recsen hajó) és az új Hi>l-

landia lakosihoz hasonló

piaczokkal , és védfegyve-

rekkel eggyedül bírnak a'

déli tengeren. Olivan p o.

Rossel szigete, hoi Cap Dé

livrance (цо 2o'37// D.Sz.

15a0 6' \$" К. H.) vagyon.

Bizonyos száma ezen szige-

teknek Isles d' Entrecaste-

aux név alatt esmértetnek.

Louisiana, vs Spanyol orsz.'

Granada tart.ban , Sierra

Morena nevü bérczei kö-

zött.

Louisana, új Albion* egy 1803

esïi Spanyoloktól Franczi-

áknak általengedtetett , és

ezektöl 14 mill, piaszterért

északamerikaí eggyesült

Statusoknak áltadatotttar-

tomány, melly 12? 50o É.

Sz. 88—97° N. H. teried, 's

ész.ról Canada, kel.röl Mis

sissippi, délrôl a' Mexif oi

bbol, és nyug.ról új Mexi

co által határoztatik. 100

'— 10.3 mfd a' szélessége , az

also Louisianak déli része

majd 4000 francz. □ mfde-

ket foglal ; az északi irtóz-

t*tó nagy részének téres-

sége raég eddig nem esmé-

retes. Legújabb idökben ve-

tekedések támadtak ezen

tart.nak nagysága, és ha-

tárai felül, mivel a' Spa-

nyolok csak egy 7,5 mfdhos-

szú , és 28 mfd s/.éles fbl-

det akarták a' Francziák-

nak áftalengedtetett , és e-

zektöl eladatott föld által

érteni, melly Natthitoche-

sig a' veres fónál, 's onnét

Ad[ .yesig a' hasonnevü fó

nál terjed , 's mellyhez új

Orleans déli részén a' fó ál*

tal kerített , de la Fourche

nevü sziget már nem tarto-

zik. — BeLsejében nagy bér

czei vagynak , mellyekböl

számos fók erednek p« o.

Missisippi vagy S. Louis,

S. Pierre, MUsuri, Akan-

sas vagy Imaham ; a' veres

fó 's t. ef. — Az éghajlatja.

külömbözö; a* levegô ész.

részén mérséklett , tiszta*

és egésséges , a* déli részén

pedig heves. Belsejében a'

föld igen termékeny de na*

gyobbrészént míveletlen ,

és a' durva nemzeteknek

hazája; a' déli részén pe

dig mocsáros, erdökkel , és

nádasokkal tele, Ezen orsz»

nak szörnyü nagy gazdag-

ságai a' külümbféle plán-

ták' nemeiben, fákban,bu-

zában , íi/.kásában , do-

hányban , lenben, pamut-

ban , indigóban * gyümol-

csökben , czukorban , s/.eg-

füborsban , í'ahéjban, kám-

forban, külonféle pálma-

fákban, bivalokban, jávor-

szarvasokban bundab6rö»

állatokban , dámvadakban,

fárzánokban , sárcsákban ,

galambokban , kácsákban ,

vízi madarakban,* halak*

ban, naey kigyókban ; áí-

lígatorokban , muskitosok-

ban 'st. ef. márványban ,

smaragdkövek,ben r ezüst



— Щ —

ben , rézben , vasban , ón- ezabadstátusban , Ohio fó-

baa , soban és salétromban

¡állanak. Vagyon itten plán-

tának egyneme , mellynek

nedve a' tüz' rainden ere-

jének eJlentáll , • 'a másik ,

mellyt6l a' víz széljel foly,

'a nehány perczek alatt ke-

nál , mellyen a' víz' apa-

dásakor a' terhelt hajók

nem evezhetnek, és áradá-

£akor kormányosoktol iga-

zítatnak ; 50 h. 500 1. szám-

Ш. Hajó építéssel foglala-

toskodik.

mény testté változik. — Az Louisville, va ész.amerikai Ge-

Europából szakadt lakosi orgia' szabadstátusában ;

tobbnyire Francziák , és .50 h. kormányozás* széke ;

Spanyolok, de ezeken kí- vagyon egy Gymnasiuma,

vül Angolok , Olaszok , Hi- és dohány rakodó haza.

4 bernusok , Németek , ész. Loufo , fallal kerített, és egy

Amerikaiak , és mindezek- kastéllyal ékeskedo vs Por-

böl kevert s¿árm;izatúak ,

de még czigányok is. Mind

ezen fehér , és festett képü

lakosoknak száma ,5015o re

becsültetik, ezenkívül 39820

a' rabszolgák , és 10340 re a'

katonaság. Az ittszülettek-

tugallia Algarve tart. i¿83

h. 4450 1. vagynak ; Talál-

tatik itt egy asszonyi szer-

zet, mellyben, aloe fona-

lak , mindenféle munkák-

elöbb szépen megfe*-ra

tetvén , fordíttatnak.

nek száma 40000-böl áll ; Loupiac , vs Fran. orsz. Gers

ezek köiül az alsó Missisip- oszt. 1060 1. pálinkával, és

pinál lakozó Osagok, Akan- borral kereskedik. ,

sas, Tonikas, Tuanaschas, Loup/ал,helys.Fr.orsz.Herault

és felsônél tartozkodó Bu- oszt. 860 h. és borterméssel.

yagulas , és Putakszis leg- Louruna , 1. Laurana.

nagyobb kereskedést üznek bourde, 1. Laurana.

a* szomszéd nemzetekkel , Lourde, vs Francz. orsz. felsö"

és részént helységekben , Pyrenaeuszok' oszt. egy

laknak4, részént pedig az

erdökben , kóborlanak. Az

ö kozónségesebb nyelvek a'

Mobilier nyelvnek külön-

féle ágaibanáll. Itta'kath.

völgyben , 290 h. és 2740 L

vagyon egy sziklán épült

vára , gyolcs , és rtiatéria

fabr. ón, vas, ésréz mühe-

lyei.

vallás az uralkodó. Ezen Lourde, falu Fran. orsz. felsö

tart.nak kereskedése igen Garonne oszt. vagynak 340*

fontos , 's igen lehetne még 1« posztó , és fátyol fabr.

slömozditani. A' legsikere- Lnuth , Grófs. Hiberniai Lé'íi

aebb termései czukorban ,

pamutból , indigoban és

bundabörös állatokban áll.

— A' Congressus ezen tar-

tományt , tetszése szerént

meghatározza , 's máris két

u. m. 30o felett , és alatt

fekvft, tart.nyokra elosztot-

ta. Fö ysa ú) Orleans.

Loùisium , Herczegi mulató-

vár Dessau mellett.

Louisville, vs,éskikôto ész.

amerikai Kentuky nevü

: L-éin-

ster nevü részben, ész.ról

Armagh , keletröl Hiber-

niai, tenger, délról East-

meath , nyug.ról pedig

ast-meath , és Monaghan,

által határoztatik. 15 í/a,

□ mfdeket, 5 várost , és

várt, 61 Eklezsiákat , 11.545

h. é* 50640 1. számlál. Föld«

je csak a' Carlingfordi öböl-

nél hegyes , egyéb részein

pedig lapályos , és termé-

keny. Lakosainak fökere*



— 3iö —

«etjek a' gyolcs szovésben Salomvár mellett. a' posta-

áil. Föhelye Dundalk. uton, F. ü. Poyán és Per-

boutk , vs Angliának Lincoln nessy posta hívatallal lak-

Grófs.ban 4000 1. számlál. magy. és kath.

Ъошоат , 1. Löwen. Löfö S hützen. Lewer, magy.

Louvicrs , Lupariae (490 10' mvsSoproaVárm.bjCzenkt&l

É. Sz. '18o 50' K. H.j'vs, és

ker.beli föhely Francz. orsz.

Eure oszt. Eure í'ónál 1019

h. 6820 l.Vannak itten gyoles

és posztó fabr. melly utol-

sók nevezetesebb egy há-

morja , és pamutfonó mü-

, helye.

Louvigne j vs Franczi orsz. li

le es Vilaine oszt.

Ъоuvо , vs Siam Kirs.ban ke-

leti Indiában Menan fónáh,

vagyon egy Királyi palo-

tája.

houvres , lielyeég Francz. orsz.

Seine és Oise oszt. Vannak

1050 1. egy vára, és csipke

fabr.

I^ouzaa, helys. Portugalliá

délre i 1/4 óra. Ст. Széchétiy

birtoka- 890 kath. lak. és

pléb. temploma ; tïild 's

szölö mivelésbôl el. Mult

esztendö' s/.. Mihály havá-

ban nagyobb részint elé-

gett.

Lovrana , Laura , vs Austria

Istriában a' Mitterburgí

Gróíbknak tulajdona , A-

driai tengernél , Uskoken»

nevü hegy alatt, nevét aa

itt találtatható sok babér-

íáktól nyerte. Vagyon egy

kis réve; bort, és olajt ter-

meszt; azonkívül gyolccsal

és a'külonosnagyságúge-z-

tenyékkel , nagy kereske-

dés üzetik.VUZUU y AXV*jr«. — v - ""~ -

ban Beira tart. Serra Lu- Lawat , durva bérczek Algierí

zaa meszes bérczeknek fó- bir.ban , hatalmas Hordák

jánál, ezen telben lakosai lakják.

havat szednek, mellyel Lis- Löwen , nemes vs Siléziaban

sabonával kereskedest üz- a' Briegi ker.be ñ Neisze t'ó

nek.

Ъоиапо, 1. Loano.

liovtu Berénj'i Magyar Nemet

mvs Fehér Várm. országu-

ton F. U. G. Cziráki, kinek

mellett, 186 h. és 1100 1. *á

több serfözö házakkal. 1810

Bojtmáshavának ío-ik nap-

ján több mint 50 h.kat tüz

által elvesztett.ton Г. \>,\J' util ttni ) шисд etitai eivcsbtctL.

szép kastéllya , éí'új ízhez Löwen*, Louvain, Lovanium;

szabott kertye említést ér- (50° 53' aó" К. Sz. a»o <i\'

demel. Vagyon 1 kath. le " " ' "

vang. temploma, és posta

statiója. Fejérvártól t óra.

Gabona termesztése, ésszô-

lômivelése.

Lovero , vs Lorab. Velenczéi

Kir. Lago d' Iseo mellett.

Lovisa , máskép Degerby , va-

lamennyire erösitett tenge-

ri vs Finnlandiának Ky-

menegard ors/ág kapitány-

ságában , a' Finni obolnél.

¿000 L. vagyon Swarthnlm

nevü vára 1 réve, és keres-

kedése.

fuôvô Lu; , vs Szala Várm.ben,

$1" К. H.) nagy 's erös vs

Belgyiomi Királys.nak déli

Brabanc/.ia tart.ban Dylé

fó mellett, Пет messze az

Ímfd hosszú mesterséges

ótól , melly a* Senne és

Dylé fók egyesülésénél kez-

dftdvén , egész a' Rupeltg

kinyúlik; lak. száma 18590

mégyen ; hires volt hajdan

Universjtássamost Lyceum-

■ja , fiivész kertje , testosz-

lató szobája , konyvtárja

mutogatják ki formáltatá*

sát; elômenetelét pedig ,

posztó, vásion, üveg , czú
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кот , *s só fabrikáinak , zett csúcsain lobogó rúdalf

eerfözö házainak , de ki- vannak émelve.

vált kereskedésének kö* "Löwenstein , Grófs. a' Würtem-

s/.oni.

Löwenberg, Lemberg, Leober

ga, (51o 7' 4i" E.Sz.330 ,4'

K.H.^) vs Sleszwigi Herczs. a'

Jaueri ker.ben Bober mel-

lett, a' keleti tenger szine

felett 775 láb. felemelkedik,

397 h. 3370 l. számlál , egy

kath. és egy luther. pléb.

terap.kal , posztó fabr.ból»

gabona, rozsmarint, 'sien

mivelésbôl veszik élelme-

ket; 1740 és kesöbben 12 esz-

tendövel tüz által nagy ká-

rokat vallott. — A' Löven-

berg-Bunzlaui ker.nek nagy

bergi Kirs.ban Heilbronni

ker.ben 2 {/)$ □ mfd nagy-

sága, mellyen 6710 1. talál-

tatnak ; elvan a' Löwen

stein Wertheirni ház kozötfc

osztva , melly két ágakra.

szakadva , virágzik : az ö-

regebb , vagy is a' Virne

burg Grófság , parancsol

•23200 jobbágyokkal, 's lak-

helye Wertheim vs ; az ifi-

abbik , vagy ij»a' Roche

fort Herczegi ág bir 33 tf%

□ mfd Uradalmat, es 4¿ooo

jobágyokat, Széke Heubach

vsa. A' vs

saga 29 1/3 □ mfd, és ezen \,öwenttsin , fekszik hegyen ,

107360 1. foglal

i,6wenberg , vs Bergi N. Hercz.

s.ben Sieg oszt.ban.

ladwenberf- , falu a' Branden

burg! kôzép Markban , 45

h. és 400 1. fôz jó sert. —

Ettñl kölcsönözi a' Glien-

Lövenbergi ker. mely 11 1/2

□ mfd , és 13560 1. foglal ,

a' maga nevét.

Löwenberg , egyik a' legma-

840 1. vannak kôszéri bá-

nyái 's jó ferdöje.

Jjôwenstein , sáncz , és régi kas-

tély Belgyiomi Kirs.ban

Maasz és Vaal vizek ö^zve-

folyásánál , hajdan ország

tömlöcz gyanánt szolgált;

itt többi között hires Hu

go Grotius is 1618 fogva e-

gész 1620-dikig ült fogság-

ban.

gosabb 7 bérczei közül Fran. "Löwenthal , 1. Liebenthal,

orsz.nak, Rajna vize szí- höwinland , része új-Hollandia,

net 1270 öllel felülhaladja. napnyug. partjainak Poly-

nesiában , hol a' Loisini

fok (34Э 25' 50" D. Sz. 113Э

1.5' K. H..) taiáltatik.

ugy nevezett tábla öböl Low/*« , Lovitsch , (51o 57' É.

mellett, táblahegyétftl csak Sz 370 36' K. H.) vs ú jLen-

Liöwenberg , v. Oroszl Any he

gye , hegy déli Afrikában

a* Hottentottok tart.ban az

e<ry barlang által választa-

tik. Neve onnét származott,

hogy a' szárazhoz közelge-

tö hajókról tekintve e' hegy

egy nyugvó oroszlánt ké-

pezne. Az ész. csúcsos tetö-

je , mellynek magossága

1100 láb. tétetik , az Oroszr

lán farkának , az ellenkezö "Low-Island , 1. szigetek (ala-

hegye pedig , melly 2585 csony)

láb. mérettetik, az Orosz- howotict , 1. Lobosicz.

lán fejének neveztetik ; az Ъоха , (77° W D. Sz. 10'

Angolok czúkor siivegnek N. H.) vs Spanyol déli Áme-

hívják. Mind a' két jegy- rikának Quitto tart.nyában,

»ÜB. lex. III. DA«. *l i •

gyel orsz. Bsura mellett,

357 h. 2410 1. Vagyon egy

vara, a' Gneseni Püspök-

nek CoHsistorioma , Piaris-

ták' collegiuma , egy kath.

Gymnasiuma, Iskola mes-

terek' számára rendelt ne-

velö háza, é* gyolcs fabr.
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«loo Iábnyíval alacsonyabb leti Kaffireriában , gazd&g

mint Quitto , Amazon fó- aranybányája , és Domini«

nál ; íoooo 1. s/.ámlál ; Vi- canusz klastroma vagyon.

dékében sok Khinahéj ta- hubactow , vs Galiczia' Zolki-

láltatik. ewi ker. hasonló nevú fó-

Ъоха , 1. Loja. nal. Vagyon itten egy ü-

Loyality-Islandsy Isles Beaupré, veghuta.

3 kí's, egy kôzônséges zá- huban , eggyike a' kís Philip-

tonytól körülvett szigetek, pineknek Asiában, 6 jmfd

mellyek közzül a' legésza- a' kerülete , népes , sokvi-

kibb 2o<5 1,5' 30" D. Sz.*63° asszal , 's fekete 1 hajó-

15' K. H. aiatt Páristól l'ek- köteleknek való, kenderrel

szik. szolgál.

Layo , helység Compostella vi- Lubur , vs qtosz Wolhynski

dékén Spanyol orsz. Gali- Helyts.ban 543 h. és 3260 1.

czia tart. hol a' Santiagoi számlál.

vitézi rend egy Augustini- Luóartuw , vs Gallicziának

ani klastromban eredetét Lublin oszt. Wieprz fónál.

vette , 's még most is ez a' Vagynak 41 5 h. és egy vara,

föhelye. Lübau, 1. Liebau.

Loyola; nemes jós^ág Spanyol Lubawa , 1. Löbau.

orsz. Guipúzcoa tart, szü- LübbeAe , a' volt Vesztfáliai

letés helye Loyolai sz. Ig- Kirs.' Weser oszt.ban , Min-

nácznak Jezus társasága den nevü ker.nek kanton-

szerzöjenek. ja. 6190 1. Itt vagyon

boxe , partifolyó déli Afriká- Lübbeke, (520 ig' 25" E. Sz.

nak abó Guinea' tart.ban. 26o 51' 30" K. H,) vs Ran-

Lozere , nem igen magas bér- czewal nevü vidékben; van-

. czek Francz. orsz.' hasonló- nak 259 h. 1340 1. 1 templo-

nevü osztályában , mellye- ma, vsi oskolája, pálinka

ket a' Sevennei hegyek egy f'ózb , és timár mühelyei,

ága formálja. A' tole ne- melly utolsók esztendön-

veztetett. ként 40000 frankot erö bö-

JLozere' osztálya , a' hajdani röket kikészítnek. Fonál-

Gevandan' tart.nyából áll, kereskedést üz.

's 69 □ mfdeken 143250 1. Lübben , ker.beli vs alsó Lu-

száralál. Climája a' sok he- satiában , egy Perste és

gyek miatt durva. Föld je Spree által kerített sziget-

rozsot, és gesztenyéket ter- ben 428 h. és 3070 1. Lak-

meszt , jó legelöji 's érczes helye a' kormányszék' fel-

forrásai is vagynak. Ezen söseginek, 's az alsó Lusa-

oeztály három u. m. Men- tiai Consistoriumnak ; va-

dei Floraci, és Marvejolsi gyon egy Lyceuma , posztó

kôzség ker.tekre osztatik , és gyolcs fabr» ■— A'hason-

és 24 kantonokban 193 köz- ló neyü vagy a' Rrurara-

ségeket foglal. FövsaMende. sprei ker. 18290 1. számlál.

Luabo , Luaboel , 1. Zambese. Lübbenau , Gróf Lynari Ura-

Luan/o, helység' Spanyol or- dalma (óioo lakosokból áll)

s'zág' Asturia Herczs.gében, és vs alsó Lusatia' Calami

vagynak 370 h. igoo 1. 1 ker.ben Spree fónál, 340h.

réve 's parti kereskedése. 3260 1. számlá-1, Vagyon 1

luuanie , tart. Monomotapa vár.a . gyolcs , és sáhos vá-

bir.ban, déli Afrikában k#- szon szövö mühelye , hu
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íozése.

"Lübeck , vagy , Eutin , haj-

dan luth. Püspokség , de

1803 mint örökös választó

fejedelemség azOldenburgi

Bálti tengeren fek-

vö tartományokkal , Fran.

Portugallia orsz.gokkal, é»

Hamburggal való kereske-

dése eddig igen fonto«

vala.

Herczegnek adatott , mel- Lüben, ker.béli vs Sileziában

lyet a Rainai szövetsegtöl Liegnirzi Herczs.ben Kacz-

fogva mintegy fejedeJemsé

get bír, Çekszik ez a' Hol-

ateini Herczs.ben Schwarte

és Trave vizeknék, és 9 \f%

□ mfdön 19000 1. számlál;

gabonával bövelkedik , la

bach fóaál , 400 h. és 300a

1. vannak posztó fabr. é»

gabonával való kereskedé-

ee. .— A' hasonnevö ker. 10

□ mfdeken 22400 к szám-

lál.Lvai uoveiaeQiK, j

kosai barom tartással , és Lubensky , I. Lublinicz

halászattal foglalatoskod- Lubersac , vs Fran, orsz.'corre-

t"'"" « oszt. 530 haz. és 3090 I.

számlál.

nak. Itt vagyon Eutin vsa.

Lübeck, C530 ¿o' 22" É. S*.

28o 29' 45"K.H.)kereskedö bübict, Lji'bs, Lübz, vs Meck

vä> eggyik a'szabadHansea

thi (szövetseges) vsoknak.es

vár Trave fonal , meUybe

Steckenicz,esWackenicz vi-

zei szakadnak, a mfdnyire

lenburg-Schwerini Herczs.

ben , Albisnál, 216 h. иго

1. vagynak ; pálinka , és ha,,

muzsir fözö mühelyei mi-

att nevezefes.

a' Bálti tengertöl, vannak Luhjetowa , 1. Libeth-Bánya»

3300 h. és_ 32000 1. Neveze- hubin , nemes vs Prusszus orsz.

Poseni Hercz. 43 h. 340 \r

vagynak

J Ш.Ш 11* Y

tes itt a* Ssüz Mária temp,

az ö astronomiai órájával.

es holtak' tánczával , *s t. Lubin, falu Galú ziának Lern-

bergi ker. ásványos forrá-

sokkal.

Lublana , 1. Laybach.

ef. a' tanácsház a' nagy

Hanseathi szálával hol ezen

vsok gyülekezetitartatnak.

Vagyon itten 1 Gymnasium tublau, 1. Lubíyó

derék Bibliothekával,melly Lubän , mocsároktól

sok ritka könyvekkel di

«zeskedik , 1 polgári és1 1 i poigan es I raj-

zo\ó oskola a' kezmüvesek

s/.ámára, a' kereskedéstta-

nító intézet, egy hazafiui

társaság , a* közönsegea

munkálkodásnak elömoz-

dítására. Azonkívül taiál-

tatnak itten czukor , szap-

pan, tobák, kalap, kártya,

borostyánk0,amidon(kemé-

nyitököIgyapju,pamut,kar-

ton» bársony, selyem, rása ,

parket , arany és ezüst fo-

nál, pixis, kordován , per-

garaent , és papiros-szö-

nyégfabr.; halceonthaaító,

festo , enyvfozö mühelyek,

és hajó csináló piaczok.

- és ta-

vaktól körülvett fovsa ha-

sonló nevü ker.nek Galli-

cziában Bisztricza f'ónál ,

(Si0 15' 54" E- Sz- 4o9 ю'

15" К. H.) Vannak 876 h.

és 7080 1. kik között sok

zsidók találtatnak ; azon-

kivül 1 vára, 12 Barát , és

6 apáczák' klastr. It t va

gyon széke az osztálybeli

Elftjáróknak, és egy kath.

Püspöknek. Tart eszten-

donként 3 országos vásáro-

kat, mellyek' mindeggyike

egy holnapig tart , 's ezek-

re a' Németeken kivül , gö-

TÖg Ôrmény, Oros7. , Török

kereskedök is megjjlennek.

Posztó, gabona és magyar

21 *
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Ъогга! való kereskedése leg- Lubow , vs û] Lengyel orsz.

nevezesebb. Lomza ker. 84 h. 's 450 1.

Lubliniti , lengyelül Lüben- vannak.

szki ker.béli vs Silezia'Op- Lubowna , 1. Lublyó.

pelni Herczs.ben 124 h. es Lubranice , nemes vs Prusszus

1310 1. vannak. orsz. Poseni Herczs. U4 h.

Lubliniai kerület , Silezia Op- n.50 1. számlál.

pelni Hercz. 18 1/2 Q mfde- Lübschütz, I. Leobschiitz.

ken 22380 kath. 1 számlál, hubu , falu Loango kirs.ban

kik lengyelül beszélnek. déli Afrikában«alsó Guinea

Lublyó, Lublau, Alt Lublyó, tart.ban. Loango f'övs, és

; ¡Lublowna, (49o 16' 46" É. Loangiri nevü helys. között»

Sa. 38o гг' з" К. H.) eggyike A' kir. Hercz.nek temetö-

a' 16 Szepesi vsoknak. Ma- helye.

gyar orsz. Tiszán innen lé- Lubyn , vs Prusszus orsz< Po-

vö ker. Poprad folyónál , seni Hercz. 310 1.

mellyen által egy fahíd ve- Luc , vs Francz. orsz. abó Fy-

eet; vagyon egy szép vára> renaeuszok oszt. 2570 1.

1 sóháza, ,500 h. és 2600 1. Luc (le) helys. Francz. lOrsz.

'kik fôldmivelésbôl, és bor Var osztályban 30,50 lakos.

kereskedésbôl élnek. Lako- vannak timár mühelyei ,

sai Németek, és Lengyelek. bor termése , ezüst , és 011

- A' kôzeliévô feho Ruszbach miyei.

ialúban érezesforrások van- Lucan, falu Dublini Grófs.ban

nak , mellyekkel savanyú Hibernia Connaught tart.

víz gyanánt élnek, és kb- Liffey mellett , nein messze

vé váló nemüek. . Dublintól , vannak érezes

Lublyó (ui) Neulublau , falu forrásai.

Szepes Várm. vas részees- Lucanas, igen termékeny tart,

kékkel terhelt savanyú viz- déli Amerikában Peru kirs,

zel , és kinköves ferdövel a' nagyon kiterjedt keres-

kérkedhetik ; vannak пб kedésnek kbzép pontja.

kath. és 5 evang. lak. Lucania t mostani Basilicata ,

Lubny , (30« o' 37" É. Sz. 51o Italiaban tart. Silarus , és

AS' 3°" K. H. ) meglehetös Laus (Laino) vizek köztt,

ker.béli vs Orosz Pultawäi az elsö által Piçentinusok

Helyt.ban ; találtatik itten földetÖl , a' másik által

barom-orvos oskola, és egy Bruttiusok fbldétôl válasz-

császári füvészkert; az ,528o tatottel, a' Tarentumi ten-

1. barmokkal, és börökkel ger öböl mellett Syburis fó-

kereskednek. f ig. Elsö lakosi Samnitesek

húbolo, v. Libólo, legészakibb rokoni voltak egykori urok

tart. felsö Benguelának, dé- volt Oenotrus, azért Oeno-

li Affikában , alsó Guineá- tria nevet is viselt. A' Lu-

ban a' tengernél, Longo v. kaniaiak a' Samnitesekkel

Moreno, és Tonga folyók a' Rómaiak eilen öszveszö-

között, elég vad, de még is vetkeztek, de Fabiustól meg

termékeny, és kevessé es- aláztattak , Çur. Dentatus-

mérete4 , sok vadállatokat tól meghódíttattak , ¿s a»

táplál; kormányoztatik egy Római iga alá vettettek.

szereesen Fejedelèm által, Fö vsok volt Possidonia

meltv Portugallueok' adó- vagy Paestum (Testo) Velia

fiïetoje. vagy Eleia, Helia''e a'.t.
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"Luctty szigetek , 1. Bahamai Gothusz ézléssel épült Itáp*

szigetek

Ъисса , az elött egy független

szabad társaság Olasz orsz.

ban, melly 1805 raagának

Napoleon Csas/.ártól , az ft

familiájából való uralkodót

kivánt, 's azt Eaciocchi Fe

lix Herczeg' General', és Se

nator' ezemélyében , kiEli-

«fcával Napoleon legidosebb

testvérével párosodott, meg

nyerte ; a/.után Herczs.re

emeltetett. A' Bécsi gyülés-

nél fogva a' Luisa Hetruriai

királyné birtoka. 2,5 Q mf-

deken íeoooo embert szám-

lál, 's gabonával, geszte-

nyékkel fügékkei , olajfa

bogyókkal, borral , selyem-

rnel , ferdftkkel 's t. ef. (led-

veskedik. Ezen Herczs.hez

kapcsoltattak Piombino

talan' temploma dicseked-

hetik egy bíres feszülettel.

Lakoaai között nagy szor-

galom és finora palérozott-

ság szemjéltetik ; ök min-

denféle mesterségeket , és

kereskedést üznek, (azérfc

nyerí el tehát ezen ve ezen

külömböztetö nevezetet t

industriosa, szorgalmatos ) ;

vannak azon kivül pamut

fabrikáji is 'i t, ef. ; 'solaj-

jal való kereskedése még

most is szem-betünft. a 1/2

mfdnyiré a' vstol találtat-

nak egességes források,

Lucea , Lukau, vs Altenhurgt

Herczs.nek Gothai Her-czs.

heztartozó réazben Schnau

der mellet , 170 h. 1700 I,v

és materia fabrikáji varç-

, nak.

Massa, Carrara, és Carfag- Lucena , (37o 33' E. Sz. 11o

nano Herczs.ek is,ugy, hogy 11' K. H.) vs Spanyol orsz,

ezén Hercz. birtokai , ki e-

gyébként Francziák' vasal-

lusa , mintegy 65 geogr. □

mfdeken 210000 1. fogl. és

1 1/2 mili forintnyi jovel-

demeket hajt. A' Luccai

Herczs. Apenninek,és tenger

által határoztatik. Fftvsa

Lucea , (49o 49' É. Sz. 27o 57'

K. H.) nem messze Serchio

fótól 2 1/2 mfd. a' tenger-

tftl; egy régi, erösitett ,

igen nevezetes , és nagy vs

1 1/2 órányi a' kerülete ,
22000!. számlál lakja ar

Hercz.nek , e

Cordova tart. Vannak 4000

1. 1 pleb. mel'ytftl egy ma»

tempi, függ , 6 Barát, ée 4

apáezák' klastromai. Szap-

pan , gyolce, és posztó fabr.

A' ve, kbmyéke gabonával ,

borral, és olajfákkal bövel-

kedik, a' lótartása, és sóak-

náji nevezetesek. \fz mfd

nyiré a' vstól vagyon egy tó

mellynek keserü a' vize.

hucena , 2 kis vs Spanyol огяг.

Andalusia tart, az eggyik

Xemil mellött, a' másik nem

messze Tiniától.

Tanácsnak , és a' kormá

nyozó eloljáróknak ; elég

szépen épült. A' részént sziik,

és górbe utszák négyszegü

kftvekkel kivannak rakva,

'e igen tisztán tartatnak.

y Érseknek, huctra deHi Pngani , Nuc.era,

C4»° *8' É. Sz. 32o ,59' К. H.)

régi igen elcsökkent vs, egy

dombon , Nápoly orsz. Ca-

pitanata tart. vannak 8330

J, 1 Füspökie , 's a' szép

gyapjú miatt nevezetes.

A' mostani Herczegi ( haj- Ijueern , 1. Luzern.

dan Reszpublikai ) palota Ъисете , kis vs Piemontban,

legnevezetesebb épületezen Pellet fónál , lak. tobbnyir*

vsban. Találtatnak itten Waldensesek. '

egy régi Theatrom' mará- Lucha, (57o 21' E.Sz. 58o 30'

déki. Templomai közül a' K. Я.) ve Orosz Kostromai



Helyt.ban hasonnevü fónál dani Fejedelmi piacz êg?

. huche, vs Francz. orsz. Sarthe udvarokat 's kellemetesker-

oszt. 378 h. es 2400 1. teket foglal. Az orsz. palo-

Lucheu , n. vs Kjangnan tart. ták közül Iátásra méltó а в

ban, China bir.ban , Asiá- audiencziás szála, melíy д
-ж 1 ■ fi/... ~

Lüchow, (52o j8' 7" E. Sz. ból áll. Vannak pamut és

«8e 56' б" K. H ) ve a' volt indigo fabr,

Vesztfaliai kirs.nak. abó "Luckas, fó Marokkoi kírs.ban,

Albis oszt.ban , Jetze fónál, melly sokszor áradásaival

vannak 236 h. és 1650 I. pá- nagy károkat okoz. Elari-

linkafozÓ, gyolcs szövö mü- asch mellett az Atlanti ten-

helyet , gabonával, és fával gerbe szakad.

való kereskedése. huçon (46o ij' ïg" É- Sz. íó**

%juci<m*teig , szoros áltmene- 30' K. H. ) vs Francz. oraz.

tel Graubündén és Bajor Vendé oszt. a' mocsárok

orsz között. közt Iévô hajókázható ka-

Lucignano , fallal békerített nflisnál,fabrikákkal) és ke-^

"helys. és Francz. orsz. volt reskedéssel foglalatoskodik.

Ombrone oszt. Hetruriában. Luçon , 1. Manila,

Vagyon egy pléb. templo- Lucsky , tót falu Liptó Várm.

•ma és 1600 1. 1 kath. templ.mal 687 kath.

Tturito , vs Nápoly orsz. innen- 24 evang. I. Vagyon egy je-

sö Herczs.beri 3370 1. les meleg ferdöje , melly

Luckau, ker.béli fovs alsó Lu- hasznos a' kôszvényes , és:

¿atiaban Ferste mellett, magtalan személyeknek.

456 h. és 3610 1. vannak a- A' vendégek' kônnyebsé-

zonkivül 1 Lyceuma 1 isko- r gekre vagyon a' ferdö ház-

ia mesterek' "számára ren- nál egy alkalmatos vendég

delt neveloháza,, egésztar- fogadó, Találtatnak itten

tománynak szolgáló fenyí- számos rákok , mellyek'

tékháza , gyolcs, posztó ke- héjai a' fôzésben fehérsziir-

ményíto és hajpor fabrikája kékre válnák. (Leirásá't e-

Lnckenwalde , vs Brandenburgi zen ferdönek 's a' kornyül-

kozépmarkban Nute mel- fekvö vidéknek Ritsch Pro-

lett , egy hasónnevü ker. fessor által lehet olvasni jn

(melly 9 í/áQmfdon 12.550 1, btt 3ettfá)tt'ft eon u, für Ungern

számlál), vannak 490 h. oen <5&цЪШ $йЬц. 1804.)

3470 1, posztó és gyolcs szö- Lucí , magyar falu Zemplén 1

vo , és timar muhelyei. Várm. Tisza mellett , va-

Luckipore, város Bengaliában gyon 1 ref. tempi, szép ba-

Ganges jobb karjának Bur- romtartása 's sikeres halá-

remnuter fóval eggyesülé- szatja , kivált a' vizákra.

senél. Vannak pamut fabr. nézve.

tiucknow, (a6° 50' É.Sz.) Auhd Luctay, vs Orosz Wilnai Hely-r

tart.n «k fo vsa Bengaliában tartóságban.

Gunati vagy Gumari mel- Ludamar , egy igen kevessé

lett , nagy ugyan , de ros- esméretes tart. Senegambi-

e/.úl épült , mert szük , é$ ában , kozép Afrikában ,

£prbe utszákból áU, -A' ¿aj- ftaasxmi kirs.nak északj rér

372polgáriai vannak; gyol

kereskedést üz.

es magos parton fekszik ; és

több nagy épületeket, nagy

ban.

"Luchan, 1. Bagneres.
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* szén. Lak. Mauroït Sahará-

hoz tartozik.

L,üddinghauscn , (51o 46/4i//É.

Sz. 25o s" 5" к- н0 vs а'

Bergi nagy Herczs.ben Ems

oszt. Sie ver fónál 1000 1.

vagyon egy vára.

"Lüde, 1. Lügde.

~Luße (le) vs Fraecz. orsz. Sar-

the oszt. Loir mellett van-

nak 691 h. és 3040 1. kik bó-

rökkel kereskednek.

"Lüdenscheid , vs a' volt Bergi

nagy Herczs. Ruhr oszt. 260

h. 1500 1. számlál. Vagyon

deák oskolája , 's a' keres-

kedést taníto intézetje , vas

és drót fabr. czinbol és sár-

ga rézból való gomboknak

fabr. pamut fono , mühe-

lyei, és galmey bányáji.

Xsûderiti , a' volt Wesztfaliai

Albis oszt.bán lév6 Stendal

ker.nek kantonja, melly 10

kôzségekben .3320 í. szám-

lál. Itt vagyon .

Lüderitz, pléb. falu, melly 31

h. és 340 t. SO. Vagyon is-

pitálya , fonómalma , 's

märki répának termesztése.

Lüderkloster , azelñt kath. klas-

trom , mostpedigurodalmi

iószág Ostendorfe elött , a'

Helmstedti ker.nek hasonló

nevü kantonjában , a* volt

VesztfaJiai kirs.nak Ockeri

oszt.bán , derék épületek ,

's egy gazdagságbéli osko-

la által diszesítetik. Van-

nak-17 h. és 170 L.

Laders , 1. Lure.

Lüdersdorf, 1. Rothehütte.

Ludia, tanácsos vs falakkal

és sánczokkal korülvéve

Cseh ország Ellbogeni ker.

Strzela folyónál, köröskö-

rül nagy hegyek által bé-

kerítve , a* hasonló nevü

Urasághoz elöszülötti jus

S7erént tartozik. . Vannak

sek homok miattterméket-

len, é* vsi keresetbol élnek,

Találtatnak itten vas,és czin-

mühelyek is.

Ludlow , vs Angol Shrop Grófa.

ban Cowe és Temd vizek-

nek oszvefolyásoknál , va

gyon egy doit, hegyen é-

pült vára. Ezen város igen

ter.mékeny vidékben fek-

szik , és gabonával keres-

kedik.

Ludwigsburg , ( 48° 53' »5"

Sz. 26° 46' 30" R.H.) 2-dik

lakóvárosa a' Würtembergi

királynak , hasonló nevü

ker. 1/2 mfdnyire Neckar

fótól igen szép vidékben ,

ezen vs 1704 esz. kezdftdött

minekutána EberhardLajos

Hercz. egy mulato, és vadász

várt itten épitetett vólna ,

mellybol idövel német orsz,

ban legszebb lakókastély

tamadott , most benne 1

kath. és 1 evang. kápolna ,

ал uj corps de Logis , az o-

pera ház, a* vttézi szála ,

a' képek' galleriája , és a*

legujabb módra épített Fa

vorita láttatik. A' vs, melly*

5890 1. számlál, feljebb fek-

szik az ö evang. templ.ával

mint a' vár, egy ujonnan

fundált mestersegek' akadé-

miájával, közönseges Hrcz.i

Bibliothekával , 1 széppor-

czellán fabr. és 1770-ben el-

• készült katonai árvák' há-

zával dicsekedhetik. A'f'e-

nyiték, és árvák' házaibá

ió posztó készül. Lakosai

készítnek azonkivül damasz-

gyolcsot, tarka papirosat ,

fayencet, cserépedenyeket>

arany és ezüst drótpléhet ,

tobàkot, óratáblákat, órá-

kat , viaszos vásznot , chi-

rurgiai eromíveket , pánt-

likákat, és t. ef. A' hason

ló nevü kerfilet 15 □ mfdÖn

108910 1. számlál.

328 h. 1.500 1. egy vára 's egy

"kath. pléb. tempi. Lakosai

fôldmivelésbôl -, melly a' Ludwigsburg , Louisbourg , h



Cap Breton.

Ludwigshütte , 1. Altenbraak.

Ludwigsluit , vs а' Mecklen

- 3*8 -

kantonja, melly <i körse*

gekbftl és 1700 lak. ¿11. Itt

vagyon

burg Schwerini Herczs.ben "Lügde, vs , es föhelye a' most

' _ 1. ' 1 „ 1 . Jt «mr « _....44- + 1. „»
es kbzonséges lakóvs , egy

gyonyorü vidékben , 4000 1.

Vagyon barom orvos osko-

lája , iskola mesterek szá-

mára rendelt ncvelô háza ,

harang ércz karten, tobák,

és papiros fabrikáji.

Ludwigstadt, helys. Bajor orsz.

Maini ker. Vannak 113 h.

nevezett kantonnak , a'

nagy Emmer mellett , va

gyon egy pléb, tempi, és 1

klastr. hozzátartozo tempi,

mal. A' lakosok legnagyobb

foglalatosságok a' gyolcs

szôvés , és csipke líotés >

ugy a' czérnákból, mintaf

_ rany és e/.üst fonalakból.

590 1. azonkivül baromtar- Lugdunum , (Lyon) Segusia-

tása, alma termése, palakö nusok foldén legnépesebb

bányaja és aczél hámorja

Ludwigstahl, falu Austriához

tartozó SileziánakTroppaui

ker. a' Freudenthali urod.

ban vas mühelyekkel.

Ludwigsthai , 1. Tuttlingen.

Ludwinowo , város uj Lengyel

orsz. Lomzai ker. Scher

schuppe mellett 131 házái-

ban 310 1. számlál.

Luebersdorf, Luipersdorf , Li-

poldfa , német falu Vas Vár-

megy. hol Gróf Batthyány

Theodor a' Nürnhergi por-

tékáknak fabrikáját épí-

Д.1 UU V ft V»' IVgllUpt, 0VW

vs volt Galliában , Rhoda-

nus és Arun vizeknek egy

bef'oly ásoknál egy dombon.

Róniai szállítmány volt

pompás épületekkel, Au-

gustuenak szenteltt roppant

tempi. mal, mellyre 60 nem-

zetsegek nevé jegyeztetett»

Pénzt is vert. Lugdunum

Batavorum(Leyden) egy ki»

fo vs volt a' Rajna melléki

Germániában. Trevirektöl

építtetett Lugdunum

Convenarum (S. Bertrand )

Garumnán innen , Galliáb.

tette. 2,5,5 kath. 417 prot. Luggarus , L Locarno

lak. Kiczíádnak fíiiája'

Lue« , Luhk szoros áltmene-

tel Bajor országi Salzach

ker. ; a' magas , Alpesekre

csatló bérczeknek kezde-

tinel.

XfUga, (58o 40' E. Sz. 47© 40'

K. H.) ker.béli vs Orosz Sz.

Pétervári Helyt.ban. A' ha-

sonlónevü ker. 7598 Qwerst-

eken (Orosz nifd) 53000 1.

számlál.

Lugnn , vs Oronz Orel Helyt.

ban 800 lak. porczelján» és

fayence fabr.

Lugano , 1. Lan is.

Lugansk , Sztanicza a' Doniг> £J f J"«/"«"** и VUl

Kozákok' tart.ban Don fó- Lügumkloster , С 54° 59'

nál; nagy orsz. vásárt tart. 20о К. H.) helys. a* St

'Lügde , Lude , a' Wesztfáliai

volt kirs.nak Fuldai oszt.

"ban lévô Hüxteri ker.ek

— o*? ' - -» - - r - -

Lugo , Lucus Augusti , város

Spanyol orsz. Galiczia tart.

nem messze Minho folyó-

nak eredetétôl. 4780 1. ; Va

gyon 1 Semináriuma, gyap-

ju materia fabr. és egéssé-

ges ferdöje.

Lugos , Lugosch , (45e 37' 50"

É. Sz. 390 37' 35" К, H.)

nagy mezövs Krassó Várm.

Temes fónál 900 ház> 4600

j t, számlál, kik Németek,

Olaszok , Magyarok , és

Rusznyákok , és sok bort

termesztenek. Vagyon egy

nem eggyesült Görög tem-

ploma, és posta statiója.

' " ' É. Sz.

chlesz-

wigi Herczs.ben; 12.4h. 600

1. számlál. Vannak csipk»

fabr. és £0 oskolája.
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ÏSuhatiowitz , falu Morva orsz. liai Embakka' tartom. AIsó

Hradischi kerül. vagyon i Angola' orsz.ban, a' hason-

pléb. 90 h. es 680 1. epyyá- lónevü fónak szigetében.

ra, méhek , es barom tar- Lukarecz, falu Magy. orsz Te-,

tása, savanyú, éskénkôves raes Várm. Lakosai Oláhok

kutjai és ferdöie. kik foldmivelésbcl, és bor

Lühe, folyó Wesztfáliai volt termesztisébôl élnek ; nem

. kirs.bau , északi oszt.ban eggyesült görög tempi.mal

melly Ahlerstedtnél ered , és plébániával.

ennét Horneburgig Aue név Lukau , 1. Lucca.

alatt esméretes ; iiten pe- Lukau , Luggau , mvs Morva

dig Lühe nevét felvévén ha- orsz. Znaymi kerül. Frayn

jókázható lészen , 's Grün- nevü urodal.hoz tartozik ,

denreich alatt Albisba sza- vannak ,58 h. 390 1. hely-

. kad. ..beli káplánysága , és ma-'

Lühe , folyó a' volt Wesztfá- iorja.

liai kirs.nak alsó Albis oszt. Lukawict, ( felsô ) Cseh falu

ez Bispingen felett eredvén, Chrudim' ker. sók gáli< zo-

's Wittenberk , Lopau , lajjal, hegyizöldet, kenkö-
Bräubeck , Braunau , éa fvet , 's valasztó vizet szol-

. Nortbeck folyókat felvévén gáltat.

.Stöckede mellett Elmenau Lukh , 1. Lueg,

fóba , 's ezzel eggyütt AI- Lukinn , 1. Ava.

bisba szakad, Luklum , templomos falu a'

hühnen . vs a* Marki Grófs. volt V.'esztfália kirs.nak

ban Lippe fónál. 1000 1. Ocker oszt. Braunschveigi

Jjumes , Roche лиг Loire , város ker. Kremlingen nevü kan-

Francz. orsz. Indre, és Loi- . tonjában , a' német Rend

re oszt. nem messze Loire hek Comenthursága, melly

fótól: 546 házaiban 2140 1. mintegy 60000 frankni jo-

számlál, vagyon azonkivül vedelmeket nyujt 19 h. és

i vára pántlika, és paszo- i 290 I. számlál. Melette va»

mánt fabrik. ' gyon 1 rézhámor 1 látásra

Luija-Loango, parti folyó dé- mujató erdöcske , és 1 elsö

Ii Afrika' ahó Guinea tart. és legnagyobb a' birod.ban

Luüdo'r , arany pénz , melly Spanyol juhok' nyája.

mintegy 3 Raj. tallerokat Lnkmanier , magos hegy Svaif

. és 8 gar. ér. Vagy ezüst czi Graubünden és Tessin

pénz melly X tallertés.ia kántonok' határánál, Adu-

gar. tészen. _ la bérczeinek egy ága; itt

Luk , 1. Luzko. vagyon a' kôzép Rajna ere-

Luka , tót falu Nyitra Várm. déte.

nem messze Vág fótól, Te- Luko, LukoW , Sáros Várm.

metvény vára alatt , szép Aspremont Grófnak bírto-

gyümölcskertekkel, rétek- ka, a* ki itten egy szép

kel , és szßlökkel dicseked- majorságot bír , vagyon 1

kedik. A'kastély magosabb nem eggyesült görög tempi,

hely en vagyon , és a' kör- 1 savanyú forrása, és fer-

nyéke igen kellemetes. d&je.

Lukai szigetek , 1. Bahamai Lukofanotv , ker.béli vs Oros?

szigetek: Nischnei-Nowgorod' Helyt,

Lukajo , 1. Abaco. banTescha,ésChochtscha\Vf

X-ukafa , kis eroség, Portugal- ka mellett , 237 h. vannak
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axonkivûï l tempi. 470 fér- adatott által a' Carneïroï

ft lakosai, kik többnyire háznak Grófi titulussal , az

foldmivelésbol élnek. Amerikaí Prinzeninsel ne-

Itukoren, h Luxor. vü szigetért, és Grófságért.

Ъикого , vs Gallicziának Lub- Luna, kis vs Liguriában Fr.

linî oszt. vannak 248 h. 1 orsz. volt Appenninek' oszt.

kath. gymnasiuma , Piaris- Magra folyónál.

ták', és Reformatok' klas- Luna, vska Spanyol orsz. Ara-

• tromi , 1 pléb. Krzna nevû, gonia tart. hegyek kozött,

pataknál. 1 Grófság titulusával.

Чмкого , 1. Luko. Lunacarty , kisvs közep Sko-

fLukowa , va Orosz Lithvaniai tziának Perth Grófs.ban ,

Helyt.ban. nagy vászon feheritö , 's

\julea , Luhla, nagy fó, melly " 970-ben Skotusok által Dá-

a' Norvvegiai hegyekböl е- nusokon való, nyert gyöze-

Ted , Jochmochnál Kuracz delem miatt neveztes.

folyót felveszen , 's innét Lund , Lundintim, Gothorum ,

Weszterbotten felé sietvén, (55° 42' 26'' É. Sz. 300 5p'

U] Lulea nevû vsnál a' Both- ' 27" К. H;) rosszúl épült vs,

ni öbölbe szakad,. Svéd orsz.nak Schonen tart.

%iulea, (65o 38' 28" É. Sz.) ten- 2880 í. vagyon 'i Püspök-

geri vs Svéd orsz.nak Wes- sége 2 Urtiversitása, Biblio-

terbotten tart. a' hasonló thékaval ' eggyütt , meJIy

nevû fónak torkolatjánál,- 20000 kotetekböl áll; 1 é-

760 1. vannak. Ó t61e nyerte gész tornya, 1 anatomiaí

nevét theatroma , 1 botanicus

Jfjuleae-Lappmark , Svéd Lapo- kertje , 1 prédikátbri Semi^

aiának egy része , melly náriuma ; aionkivül do-

keletröl Süderbstten , del- , hány , izacs, és buzér' ter-

rol Piteä-Lappmark , nyu- ; mesztése is névezetes.

gotról Norvegia, ész.rólpe- Lunden, meglehetös helys. Nor-

<lig Torneä-jLappmark által Norderditmarsenben , nem

határoztatik. Itteri az árpa messze Eyder fótól, a' Da-

58 a' rozs pedig 66 nap a- niai kir.hoz<;artozik, min-

latt megérik találtatnak den esztendftbén Sz. Mihály

itt ezüst, ólom, és vasércz napján sok ökröket, lova-r

erek." kat, lent 'segyéb portéká-

%umellina , hajdan Szabaudiá- kat is láthatni a' vásárjain.

hoz tartozóMajlandi Herczs. Lundenburg , Brzedslaw, urod.

nek része , Pó vizének foly- és mvs Morva orsz. Hradi-

tában , Pavia és Cásale kö- schi ker. Taya fónak bal

Eött, azután Olasz orsz.nak partían, vagyon egy hely-

Agogna osztiban.' \ béli káplánsága , 1 urodál-

%umello , vska, Gogna fónál , 'mi vára , 196 kerészt. és «o

a' hajdani Lumellina tart. zsidó há&ai, 1158 keresz. és

ban , utóbb Agognei oszt. 325 zsidó lak.

nak , Vigevano ker.ben , O- Lundy , sziget Bristol nevü,

lasz orsz.ban. Egy ideig la- mesterséges fóban Angliá-

kó városa vala a' Longo- nak Devon' Grófs. 5mfda'

hardi kir.oknak, és a' Cri- hossza és 2 a' szélessége ; a*

velli familiához tartozott. magos kósziklák csak egy

Rumiares , hcílye. Portugallí- helyen teszik lehetségessé

¿nak Beira tart. 1753-ban a' kiszillást ; vannak itt



több mezei-házolt és sok

marhákat , juhokat , lova-

kat, kecskéket, és házinyu-

lakat tart ; a' tyuk nevelés

és tojásokkal való kereske-

dés jeles keresetnek tárgyai.

Lüneburg, v. Celle, azeiöttaz

Angol kir.hoz , es Hanno-

verai -Választó Fejedelem-

hez tartozó Herccs. Abó Sa-

xoniai ker.ben, mellynyu-

gytról a* Bremai, és Verdeni

Herczs.ek , Hoya Grófs. és

Calenberg! Herczs. délrôl

ugyan ez a' Herczs. a' Hil-

desheimi Püspokség , és a'

Braunschweigi Herczs. ke-

letröl ugyan ezen Hercz. a'

Tégi Mark , és a' Mecklen

burg! Herzs. ész.ról pedig a'

Lauenburgi Herczs. 's Ham

burg birodalmi vsnak vidé-

ke által, raellyet Albis fo-

lyója elválaszt , határoz-

tatik. Ëzen tart, részint ho-

mok os i részint mocearos,

's fennyôkkel bövelkedö ;

azonban Albis , Aller , Je-

cze 's több kissebb folyók-

faál termékény rétségei is

vannak. A* legrosszabb vi-

déki ezen tart.nak kôzépét

foglalják, mellyeken által

a' fo orsz. utak mennek.

• A' föld az ö mivoltának kü-

lömbsege szerént buzát, ro-

zsot , árpát, zabot, pohán-

Itát , lent, kendert, kom-

lófc , kerti veteményeket, 'e

fenyveken kivül tölgyeket ,

bükfákat, 's nyírfákat, is

termeszt, A* külombféle hí-

vatalok annyi gabonát ter-

Tliesztenek a' mennyirelak.

nak sziikségek vagyon, má-

sok pedig bovségesebben is.

A' ló j és marhatartás né-

roelly helyeken mérsékelt ,

más helyeken pedig na-

gyobb. Pueztajin számos,

de nem legjobb fajtu juh-

дауаjakat láthatni, mellyek'

gyapja durva,, és hosszú.

Ëppen ott nagy a* rnéhtar-

tás is , 's azért méz, és viasz

nélkül nem sziikölkodik.

Némelly vidékeiben sok a'

vad , 's az ide való folyók

külombféle halakkal s'zol-

gálnak. Találtatnak itten ;

turfa , mészkovek, neveze-

tes sókutak, földolaj gödrei

és forásai , azonkivül pa-

taKjaiban gyíingyhéjak is»

Kézimivel gyolcs szóvésben,

pamut , selyem , posztó ,

pántlika , harisnya , 's ka-

lap készítésében állanak. —

Ëzen Herczs. kivévén a' Cel-

lei negyedet , 's a' másik

oszt.hoz csatolt hivatalo-

kat , de még is hozzá szám-

- lálván a' Dannebergi Gróf-

ságot , része volt , az alsó

' Albis osztályának , i a' volt

Vesztfáliai kirs.ban, haneni

1814 esz. megínt Añgol kír.

hoz, és Hannoverai Hercz.

hez vissza esett. Itt vagyon

Lüneburg , ( 53O 15' 7" i. Sz.

«8° 4' 37" K. H.) e»6s vs a'

haiókázható Elmenau fó-

nál , 2001 házaiban 12000 I.

számlál , vagyon egy Vitézi

akademiája , 1 deák osko-

lája , 3 ispitálya , 1 a' kü

lombféle régiségek, és gaz-

dagságok miatt látásra mél-

tó tanács háza , ezenkivül

gyolcs , darócz , selyem ,

szappan , dohány , kártya

fabr. és a' Sülze nevü

soaknája , melly 54 kuny-

hókból áll , ambár most

csak 34-ben fözetik. A' vs

nak nyugoti részén vagyon

a' megerosített mész-hegy,

mellyból a' mészkft fejte-,

tik , 's külsö orsz. okba vite-

tik. Azon feljül lakosai só-

val, viaszszal, mézzel,gyap-

jiival , szapannal , sérrel ,

órsóhalakkal , melfyek it*

ten nagy számban elfogat-

nak , Jennel , lenfonáílal ,

£yolccsalj 's daróczokka)
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fcereskednek , a' portékák' gék , szarvasok , néha med-

Jtiildôzése is szembetünö. vék is, es hiuzok , és sike-

Ezen vsi8»3eszt« egy Fran- res arany , ezüst, kobált ,

cziákon Oroszok által nyert egérkô , és vasbányák, mel-

kemeny viadal után bevé- lyekben mintegy 250 mun-

tetett. kások dolgoznak.

"Lüneburg, Liverpool, Angol hungern , nagy plébán, falu

vs észak Amerikai új Sko- Swaicz' Unterwaldeni kan-

tziában, egy mély öböl kö- tonjában , Lungeri tónál.

rül , a' hazai fából valók , hunggiven, vs Can vizénél , Ki-

's lakos. mintegy 9000 men- angsi tart. Chinai bir.ban.

nek , a' réve meg vagyon A' Tatároktól elpusztítta-

erösitye ; kereskedést üz. tott¿

¿Lunclla ville, vs Francz. orsz. hungio , föhelyek az Albaniai

Hérault oszt. 664 ház. 4180 Görögoknek innensö Calá-

lakos. számlál , muskatály briában , Nápoly orsz. 2000

bort termeszt. , . lak. vannak sós kútjai.

Lünen, ys a* volt Bergi nagy Lungro , vs Nápoly orsz. Basi-

Herczs. Ruhr oszt. Zesioke licata tart. .271.0 lak. szám-

í'olyónak Lippébe való sza- lál.

kadásánál 474 ház. 1040 lak. Lungwitt, Gróf Schönburg fa-

gyapju és vasfabr. 's gyolcs luja Szász orsz nak ércz he-

kereskedéssel. , -gyek kerül. 34,5 ház. vagy-

Lunneville ,,Lunaris villa, C500 nak, gyolcs szovéee ps ha-

39' 22" E. Sz. 23o ii'27//K. - risnya kotése neyezetes,

H.) vs Lotharingiában , Fr. Lumenau, GrófSchönburg vsa,

orsz. Meurthe oszt. 1300 h« Szász orsz.nak ércz hegyek

*s 10440 lak. vagynak , azon ker. Mulde fónál ; vannak

kivül egy pompás várral , 168 h. és 1150 lak. kiK kö-

és látásra méltó pléb, tem- zött materia szövök , és czi-

plommal dicsekedhetik. Ta- póvarrók találtatnak.

láltatnak itten cserép e- hunter tava tó Austriának

dény , réz , és pamut fabr. Ens alatt lévo részében ,

-A' kereskedése gabonával Oetscher hegynek északi ré-

és borral tápláltatik. 1801- szén , Stiria felé , mellyböl

ben Febr. 9rkén köttetett Yps' folyója ered.

itten békeség Francz. ország Lupadi , Lubat kis vs Natolia-

és Német birodalom között. ban , egy hason nevü fónál,

Lunga , 1. Scarbä. melly Palormi mellett a*

'Langau , nagy völgy , és ker. Marmorai tengerbe ömlik.

Bajor orsz. ban , Salczach Lupanna, »ziget Dalmatiának

iievü kerül.nek bérczei kö- partjain , melly a' hajdani

zott, 1.5 í/iQmfd a' nagy- Raguzai köz társasághoz

sága , minden részeirôl ma- tarlozott , közel a' Mezo ne-

gas hegyek keritik. Lungau vü szigethez , vagyon egy

fekvése igen magosan va- alkalmatos , és bátorságos

gyon, így р. о. Windswald réve,

6627 lábnyi, Schilcherhöhe Lupata , nagy hegyek' láncza,

pedig 6484 lábnyi magossá- a' holdnak bérczei között

gii ; 1.^960 izmos , munkás belsó Afrikában, melly Kaf-

és komor lakósokat szám- freriában sok fokokra vég-

Jál. Jó barom tartása va- zödik.

gyon , találtatnak itten zer- Luppw , peines falu vásosi jus-
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sal hátulsó Pomerániának

Stolbergi ker. hasonló nevü

folyónál , melly igen halas,

több helyeken hajókázható,

's egyenesen a' Ball i ten*

gerbe ömlik.

"Luppe, kis folyó, melly Mühl-

grabennek neveztetik , 's

folyó Cseh orsz.ban , erect

a' Rosenbergi tóbólLuznicz

nevü falu mellett > 's Gol-

denbach és Nescharka fo-*

lyókat felvévén , és Tábar

mellett elfolyván, nem mes-

sze Moldauteintól Moldau-

ba szakad.

Lindenaunál Lipcse mellett Luschwitz, helys. Prusszüsorsz.

Elszter folyóból árkoltatik Poseni Herczs.ben vagynak

le, azután pedig Saale fó- kalíói,

Lusignan , Leziniarum , (46*

36' É. Sz. 170 42' K. H.) vs

ban végzôdik

buque , (37Э 42' É. Sz. 12° 16'

K. H.) vs Spanyol orsz. Cor

dova tart. 27,50 1. vagynak.

Ъигсу - Levy , vs Francz. orsz.

Allier oszt. 2,30 ház. 2460 lak.

számlál , vagyon egy por-

czellán fábr. 's fával , bar-

mokkal , és élelményekkel

kereskedik.

Lure , Lüders , helys. Francz.

orsz. felsö Saone os/.t. nem

messze Oignantól. Vannak

1.31 ház. 1950 lak. gyolcs fo

nal 's pamut fabr.

Lurestan i 1. Laristan

Francz. orsz. Viennei cszt.

Vonne fónál ; vannak 190

ház. 2390 lak. bör és rása

fabr.

husiiania , ország volt Atlan-

tikum , és Cantabricum ten-

ger , Durio, és Tagus vizek

köztt , a' mostani Portugal-

lia. Lakosi voltak a' Lusr-

tanusok , Vettonok, Celták,

's a' t. Hispániához szám-

láltatott. Fö vsok : Lango-

briga , Conimbriga, Olisip-

po (Lisbona) 's a* t.

burean y v. Little - England , huso , kis folyó Olasz orsz.ban,

Hiberniának Armagh melly Rimininél a' Velen-

czei öbölbe szakad. Némel-

íyek azt tartják , hogy e¿

a' Rómaiaknál hires Rubi-

vs

Grófs.banLough-Neagh mel

lett egy dombon , igen gyö-

nyörü kinézése vagyon ezen

tóra ; vannak virágzó gyplcs

és musselin fabr. mëllyek-

bñl hetenként 3000 fontból

álló portékák kerülnek.

"Lut , vs Francz. orsz. felsö Py-

renaeusok oszt. Gave mel

lett, vannak 200 h. és 1850

lak. A' közellevö Sz. Sau-

veurben ásványos kútak

vannak.

Lusarche , kis vs Isle de Franr

ce tart.ban , Francz. orsz.

ban , csipke kés/ittéssel.

husada , 1. Lausitz.

Läschina, hegyek' láncza a

con.

Luton, legmagosabb azon há-

rom , a' Philippe! szigetek-

ben még most is égo Vulká-

nok közzül . mellyektöl e-

zek néha néha részént az ó

okádások , részéot a' fóld

indulás miatt, mellyet o-

koznak , rémítésbe hozat*

nak. Ezen hegyet igen mes-

szérfil lehet látni , 's azért

jelül szolgál a' hajósoknak.

Lussac t vs Francz. orsz. Gi

ronde oszt. Vienne fónál,

577 h. 2540 lak*

Kárpát' bérczeiben Galiczi- Lussac , vs Francz. orsz. Lot,

ában Marmaros Várm.nek és Garonne 410 h. 2440 lak.

határinál. Itt vagyon egy számlál.

nagy vad Iovakból álló m é- Lussin piccolo, es Lussin gran*

nes. de, két szembetuno l^eres-

Luschnitt , Luznicze, Luzana. kedft helyek a' Quarnáro%
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gyon egy tempi, posta sta-

tiója 108 h. es 820 lak. kik

fôldmiveléssel , gyolcs é»

gyiimölcs termesztésével ,

's a' kôzellévô kobányából

való köveknek , és más ter-

heknek vittetésébftl élnek.

' Öbölben lévo Osero nevü

ezig.ben Dalmatiában, mel-

• lyeknek Fiumében túlajdon

kezesség házpk vagyon.

Juustry, vs^Swaiez Waadt kant.

ban a' Genci tónál , vannak

1000 lak. és bortermése.

Lutetia, (Paris) vs Parisiusok' Lutterberg, 1. Lauterberg,

fôldén, Sequana vizénél, egy Lutternberge, falu a' volt West^

szigetben , kasetéllyal , és faliai Kirs.nak Fuldai ker.

tengeri- bajos lakosokkal. Vagynak 93 h. és olvasztó

Lucotacia , Luticia nevet tégély fabr.

.„ is viselt. "Lutterworth, helység Anglia

Lütgenburg , kis vs Dániához Leicester Grófs.baa Swift

tartozó Holsatiai Herczs.b. vizénél ; születés helye a*

Vannak г.36. h. 1000 lak. és nevezetes Reformatornak

pálinka fÖzö mühelyei. ' Wickleíf Johnnak. (János).

^Lütispurg y 1. Xeutespurg. Lüttich , azelött Püspokséga

Lutomirz, nemes vs a' volt a' Westfáliai ker.nek a' Né

Varsói Herczs. Kalisch oszt.

166 ház. 770 lak. számlál.

Luton , helys. Anglia' Bedford

Grófs.ban 2 dombok között

egy szalmakalap fabr.

Lütri, vs Helvétziai Waadt

kant.ban.

Lutry , 1. Lutry.

Lutska , falu Liptó Várm. va-

- gyon 1 meleg ferdöje.

Lutschu , 1. Lieu-Kjeu.

Luttenberg , mvs alsó Stiria

Marburgi ker. Steincz vizé

nél, 100 h. és egy vámház-

zal , a' vidéke Luttenberg*

nek neveztetik , 's legjobb

borokkal kedveskedik az e-

- gész tart.ban , mellyek Èu-

ropának legkedvesebb 's leg-

«rösebb borai kôzzé szám-

láltatnak. Legjobb itt a*

0 Kummersbergiek, ezekután

a' Jerusalemiek , és Griinau-

bergiek, legerôsebbek pe-

dig az Altenbergiek és Tod-

tenhengstiek.

Lutter am Barenberge , a* volt

Wesztfáliai Kirs.nak Ocker

oszt. Goslar nevii ker.nek

kantonja , mellyhez 8 hely-

ségek tartoznak , 3440 lak.

, Itt vagyon

iutter am Barenberge , plébán.

falu Mühlenbachnál , va-

met álfoldon. Nyug.ról Bra

bant > Namur és Hennegau,

kel.rôl Limburg és-Jülich ,

délrôl Luxenburg , 's ész.ról

Geldern és Brabant által

határoztatik. 4. részekre ,

u. m. Hasbain , a' hajdani

Loots Grófság , a' Franchi-

mont nevü Markgrófság, és

Condros vidékeire részelte-

tett.- A' Püspök a' Coloniai

Ersekséghez tartozott. 105

□ mfdön , 26 vskban , és

1400 falukban 240000 lak.

számlált, 's 1 l/i mill. for.

jövedelmet hajtott. 1801-

ben Febr. 9. a' LünnevilU

békeség által Franc/.ia or&z.

hoz kapcsoltatott , és Jem-

mappe, Ourthe, 's alsó Maas

oszt.hoz adatott; de 1814-

ben a* Szôvetségesek által

elfoglaltatott ; a1 Bécsi gyü-

lésnél fogva az Egyesült

Belgiomhoz tartozik.

Lüttich, Liege, Leodium, (48o

3.5' 33" E. Sz. 24° io' 6" K.

H.) a' hasonló nevü hajda

ni Püspokségnek Fövsa , két

hegyek közt fekvö szép

vplgyben , Maas vize mel-

lett , melly itten Ourthe

nevü folyót felvészen , és.

több SzigeteJket í'ormál ; e



ten által 17 hidak vezet-

nek. 84 franc, mfdnyire Pá-

ristól. Ezen vs alsóra és

felsöre részeltetik , vannak

10 külsö vsai, mellyek' eg-

g~yikè Bonaparténak nevez-

tetett, 445 , többnyire szük

és setétes útszáji , 12 közön-

séges piaczi , 100 templomi

aok klastromi, ю ispitályai,

1 betegek haza , 1 Semina-

riuma, szép ugró kutjai, '3

sétálóhelyei , és 50000 lak.

Lakhelye egy Püspöknek ,

és a' kereskedésre ügyelö

Тог vényszéknek. A' legne-

yézetesebb épületei kôzzé

tartoznak j a* Tanácsház a'

kozonséges Bibliothecával,

a' fegy vertár , 3*pléb.tem-

plomai , mellyek küzzül

îegszebb a' Káptalan tem-

loma, melly az utolsó há-

orúkban sokat szenvedett,

Sz. János és Sz. Pál templo-

mi, a' hajdan Herczegi kas-

tély 's t m. Találtatik it-

ten tudományok' és nyel-

vek' akademiája, rajzoló ,

és képíró akademia, Socié

té d'émulation, 1 közön-

séges Akademia, és 1 Lyce

um. A' lakosok igen szor-

galmatosak, ök készítenek

fekete pléhet , esztend.ként

mintegy 10 mill, font resze-

löket, üllövasakat , katona

czipöket, butyorokat , pa-

tronokat, abrak tarisznyá-

kat , kotött munkákat, eny-

vet , gyapju gerebeneket ,

katang-kávét , fegyvereket,

posztót, ceipkéket , szap-

pant, gálicz-olajt, krispánt,

fayencet , üveget , szeget ,

»zasszadront , talpbftröket ,

vas és aceél portékákat ,

papirost , órakat, és gyol-

csot ; va^yon itt azonkivül

¿gyúóntft mühely. A' colo-

niális po^tékákkal , a' kö-

rüllévó fabrikák productu-

raival , köezenekkel, feher

timsóVal, mésezel, épülef,.

köszörü , és puska kövek-

kel , vas portékákkal 's t. ef.

szembetünö kereskedést üz-

nek. Az idevaló ser is mes-

szire vitetik. Lüttich és

Mastricht között napon-

ként eljár egy kereskedô

hajó.

Lüttringhausen , falu a' volt

Bergi nagy Herczs. Rajnai

oszt. 5040 lak. posztó , pánt-

lika , aczél és vas fabr. ke

reskedést üz.

Rüttelstein , Ptite Piètre , ver

Francz. orsz. also Rajnai

oszt. Wasgau' bérczei kö

zött , 1050 lak. hegyen e'piilfe

várral , és egésséges forrá-

sokkal.

Lütten , Lucena , kis vs és hi-

vatal Szász orsz.nak Merse-

burgi ker. gyönyörü vidék-

ben , vagyon vára , 189 ház.

és 1000 lak. Nem messze

vagyon innét azon hely ,

mellyen 1634 eszt. Nov. 6-án

Gustáv Adolf Swéd Király

Austriaiakon gyözedelmes-

kedvén , életét veszté. Azon

helyet , a' hol lerogyott ,

egy кб, korülvéve nyárfák-

tól emlékezetben fenntart-

ja. — 1813-ban Majus 2-án

törtent Lützen és Pegau kö

zött nagy csata Franczia ,

és eggyesült Orosz és Bur-

kus seregek között.

Luwo , vs tulsó Indiának Si-

am orsz.ban , egy gyönyö

rü egésséges vidékben , hol

ezen orazág Királya 7—8

holnapig eszt.ként mulatní

szokott.

Luxaneh , Lusane , falu Sla-

Voniában , katon. ker.ben t

Gradiskai Regem. Cant ban,

Oriovacztól 1/2 ¿ra a' posta

úton , Orlyava pataknál .

két malmokkal, 46 ház.kal

és vásárokkal.

Luxemburg , Herczség , 's eg-

Çyike a' 1/ Nemet alföldv

P

Ь
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tart.nyoknak , melly kel.röl (Alzet , Alsitz, AlisonteJ fo-

Trier , délrôl Lotharingia , lyik , es Grundban, azérfc

nyug.ról Champagne és Lüt- tehát felsö, és abó vsra osz-

tich , ész.ról perlig éppen tatik ; vagynak 9000 lak.

ezen Püspokség, és Limburg egy centraloskolája , jeles

által határoztatik. Borrai, fayence fabr. kiváltképen

gabonával , 's vas bányák- vassal kereskedik.

kal bövelkedik, 17 vsokat, huxevil , Luxen, Luxovium ,

Í170 falukat , 158 □ mfde- vs Fr. orsz. felsft Saône oszt.

ket, es 380000 lak. két u. m. Breuchin folyónál , 300 h.

Német és Walloni ker.tekre és 3080 lak. számlál , vanl

osztatik. A' Francziákhoz nak azonkívül meleg ferdö-

azelött éppen csak Mont- ji , Liqueur fabr. 's fával

medy , Yvoix, és Thionvil- való kereskedése.

le (Diedenhofen) vidékeik- huxor , Lukoreen , Luxerim ,

kel eggyütt tartoztanak , (25t 43' É. Sz. 300 \y 6'K.

melly rész Franczia Luxem- H.J i'alu felsö „4i.gyptusban,

burgnak neveztetett: a' má- vagy Saidban, Nilus' keleti

eik része pedig kivévén a' partján , ez, és Karnak ne-

Badeni Markgrófhoz tarto- vü helység között lát.tat-

zö Rodenmaehernt, Spanyol nak a' hires Thebe vsának

koronának biftoka volt. Е- pompás maradványi , mel-

zen Herczs. egészen a' Na- lyek közzül legnevezeteáeb-

müri Grófsággal együtt ál- bek a" két paloták* düledé-

taladatott Maximilian Em- ki, mellyek igazán felséçes

manuel nevû Bajor Válász- épuletek voltanak , a' mint

tó Fejedelemnek , Franczia «.zt a* felette szép, és neve-

ország és V. Fülep Spanyol zetes darabok bizonyítják.

ország Királyaitól, az örök- buya , vs Spanyol Peru Al-

ségérttartatofctháborúban; Kirs.ban déli Amerikában ,

de 1713 eszt. az Utrechti bé- marhákkal , ôszvérekkel ,

keség czikkelyei szerént ál- pamuttal , cascarillekkel ,

talengedtetett az Austriai berzsennyel , viasszal 's t.

Háznak hasznára a' Gene- ef. bovelkedik.

ral-Statusoknak , ezen fel- Lfc? , vs Franc, orsz. felsö AI-

tétel alatt , hogy ezt a' Ba- pesek oszt. 2140 lak.

jor Fejedelem a' maga ujon- Lutara , helyíég Olasz orsz.

nan leendö béiktatásáig Mincio oszt.ban Po folyó-

birja, midön ez a' Badeni bé- nál , nevezetes azon ütkö-

kességben 1714. torténne , a' zetrol , melly itten Fran-

Spanyol rész VI. Károlyhoz cziák és Austriaiak között

esétt. 1801-ben Francz. orsz. tôrtént.

hoz kapcsoltatván a. u. m. Luzarcfie , vs Fr. orsz. Seine

Erdei , és Sambre és Maas' és Oise oszt. vannak ¿22 h.

osztályokra részeltetett. 1700 lak. és csipkefabr.

Luxemburg , Luciliburgum , Luie , mvs Cseh orsz. Chrudi-

(•490 2,7' 38" E- Sz- 23° 49' m» ker. vannak 187 ház. és

26" K. H.) fö vsa a' hason- 1 kath. temploma.

ló nevü Herczs.nek , ször- "Lutech , vs Franc, orsz. Lot

nyû erös vs részint egy szik- oszt. Lot fónál , 2430 lak.

lán , részint pedig mellette Luzelau, hetys. Helvetzia Lu-

4evö völgyben , t. i. PfaíFen- .zern nevü kant.ban Weg^is

t.halban , mellyben Else, mellett , egy meleg ferdö-

vel



vel dicsekedhetik , melly

kénkoves és timsós részeket

foglal.

utern , eggyike a' régi Hel-

vetziai kantonoknak , kb-

zépszerü nagyságú , Zugi >

Aargaui, Berni , Unterwal-

deni , és Schwizi kantonok

Itözött, 31 1/4 □ mfdeket

foglal. Az égallya elég mér-

séklett,és egésséges. Az és/.a-

ki , 's nagyobb része ezen

tart.nak lapályos , 's csak

dombok által hasíttatik ,

a' déli , és sokkal kissebb ,

hegyes , de a' hegyek több-

nyire füvekkel , és fákkal

egészen a' csuccsig fedetnek,

miveletlenek , 's eggyikén

aera találhatni jeges bércze-

l<et. »Legnevezetesebb itten

a' Pilátus hegye. — Földje

általjában véve igen termé-

keny , noha némelly tá-

jékokon köves. A' nagyobb,

és lapos részben míveltetik

a' föld , de bor csak kevés

termesztetik , a' hidegebb

hegyi levegftmiatt, a' déli

jrészben pedig az Alpeseken

szokott gazdálkodás üzetik.

Folyóji ezen kantonnak e'

következendök : Reus/,, a*

kis v. az erdei Emma, melly

aranyat hajt, Wigger, Sur

v. Suren , 's t. m. Tavai :

a' Luzerni tó , a' Vierwald-

städti tónak része , a' halas

Sempacher v. Sur tava , a'

Maueni tó 's t. m. Termé-

*ei : a' jó esztendökben ele-

gendö gabona , hasonlóké-

pen len, és kender, továbbá

îirumpli, sak gyümölcs , u.

m. ges/.tenyék , kevés bor,

de jeles rétekkèl dir.seked-

hetik. На нет is erdok nél-

kül, fa nélkül még is szii-

kölködik. Marha , ló , juh,

disznó , 's méhtartása szem-

betünö , 's ezek kivinni va-

ló jószágokkal szolgálnak ,

szárnyas állatokkal, halak-

HÜB. LE». III. DAR,

kal , ,és vadakkal bovelke-

dik. Asványai : arany,ezüst*

vas , torfa , de csak a' kéx

alatt lévô homokos , és me-

szes köveknek vétetik hasz-

nok. Több érczes forrrásai

is vagynak. A' 100000 lak.

mind kath. 's fôldmivelés-

bftl, 's marha tartásból él-

nek ; a' mesterséges kerese-

te igen csekély , mert a*

kôzônséges mesterségeken,

kivül alig találhatni itten

egy két fabrikát, a' produ-

ctumok természeti valósá-

gában vitetnek ki , csak a'

seiyem , és pamut fonatik

némelly helyeken. Pénzbe-^

li segítség a' Status- kass/.á-

jába •íóoió Helv. Frank. E-

zen kanton ,5 , u. m. Luzer

ni, Entlibuchi , Willisaui ,

Sur tavai, és Hochdorfi hi-

vatalokra osztatik , mel-

lyek* mindenike 4 negye-

dekre részeltetik. Itt va-

gyon

<uzern , Reusz fónak Luzerni

tóból való kifolyásánál , *s

mind a' két partjain fekvö

vs , a' folyón által 4 hidak

vezetnek , elég nagy fallal

és tornyokkal békerítetet t,

tíz kapuji vannak , tüb!>

templomi, és klastromi , 's

mintegy 5000 lak. LátAsia

méltó itten a* Tanácsház ,

a' fegyvertár , a' fo tem-

plom , a' Collegium , v. Sz.

Xaver háza nagy Bibliothe-

cával , melette vagyon á*

theatrom , azután az ispi-

tály , az Ursula Szerzetbeli

Apáczák egy leány oskolá-

val , az árvák háza , a' viz

torony 's t.«ef. Találtatnak

itten némelly litteratura-

beli intézetek , és szép ter-

més/.eti, és mesterségi gyüj-

temények , seiyem pántli-

kák' kézi míve, és papiro»

malma. — A' Luczerni to

ban lévô Altstadt nevü szi¿»
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Ъеп felállíttatott Abbé Ray- legeltet6kkel , imitt amott

nal egy gránitból való pi- a' viznek olly a/.ükivel, hogy

ramist a' Hèlvetziai szabad- a' juhoknak pénzen vétetiís

ság szerzöjinek emlékezeté- kis Asiában. FÖ vsa Iconi-

re , de ez elszóratott egy nium , Lystra , Laodicaea,

mennyütés által. Va' t.

íuterni t<í , úgy neveztetik a' Lychen , Liechen, vs Branden-

Vierwaldstädti tónak északi burgi Ukermarkban , sok

része , mellynél Luzern vsa eggyesült tavak között ,

fekszik. , mellyekHavel folyóval, éa

liUiko , Luk , (50o 40' E. Sz.) Flöszergrabennel öszvekap-

kerületbeli vs Orosz W0I- csoltatnak , 174 házaiban.

bynsk Helyt. Styr fónál , 1130 lak. számlál, kik ré-

3600 lak. számlál , kik közt szint posztó , rása , gyolcs

sok zsidók vannak. Lakja s/.ovéssel , és halászattal

egy kath. és eggy. Görög foglalatoskodnak.

Püspöknek. Vagyon itt a- hycia , tart. kis Asiában ny.

zonkivül Jezsuiták Collegi- ra Caria, kel.re Pamphilia,

urna, 's lakosai fával keres- délre azonnevü tenger ész.

kednek. ra Asia köztt. Taurus he-

Luzon , 1. Manilla. gyen innen, a' tenger mel-

huzy , vs Francz. orsz. Nièvre lett fekvö tart.nyok köztt

oszt. 1810 lak. vegsö. Partjai 17120 stadi-

í,uzti, helys. Nápoly orsz. in- umra terjedtek. Nevezetes

nensô Calabriában , Crate folyója Xanthus, hegye Cra-

folyónál. gus és Anticragus , fo vsái

hwow , 1. Lemberg. Patara , Telmissus , Myra ,

hwowek , 1. Neustadt. 's a* t.

by, egy Chinai mid, melly Lyck , lengyelûl Oelk , (53°

240 geora. lépést foglal. 48' 39" E. Sz. 40o о' ю" К.

Lybia , Julia Lybica, köfallal H.) vs keleti Prusszia Oletz-

kerített vs Cataloniában , koi ker. 154 h. 1820 1. So-

Spanyol országban, egy kis mnautónál, meílyben egy

hegy alatt Segre vizének Pi- szigeten a' hasonló nevü vár

"Lybissa , Libyssa , vs Boëtià- dést üz.

ban Pantichium, és Nicode- "Lycksele , i'eles templomos fa-

mia köztt , Chalcedontól lu Svéd Laponiának Umea-

37, Nicomediától 13 mtfd. Lappmarktart. Umea-EIw

hoi Hannibal eltemettetett. mellett , vagyon egy a' fia-

"Lycaonia , tart. hajdan kel. A- tal Lapponok' számára ren-

siában,mostani Natoliában. delt oskolája , 's eleven vá-

Mostani nevé Conia , vagy eárai. Vannak itten Svéd

Coyni, Caramaniában ; igen lakosok is.

termékeny kerület , és Gö- Lycoming, Grofs. észak Ame-

rögök , Törökök , Arabsok, rikai Pensylvánia nevü Sza-

Zsidók a' lakosi. bad Státusában. 380 Q mfd

lycaonia , (régi) tart. Phry- a' nagysága , mindenütt er-

gia , Galatia , Cappadocia dök 's mocsárok által ha-

és Isauria köztt. Tyraeum- síttatik. A' kevés számú

tól kezdve egész Carapassu- lakosok vadászattal, és ha-

sig 840 stad. széles , kopár lászattal foglalatoskodnak.

renaeusi bérczekbol erede-

tinél.
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Fohelye Williamsport

\jycopolit , azon nevü Nomos

fövsa felsö ./ítgyptusban ,

Nilus nyugotipartjától nem

messze, Kusaevstól .35 mfd.

Itt. a' fardas tiszteltetett ,

mivel .flLgyptusból a' farka-

eoktól ü/.ettettek el az Ж-

thiopiaiak. Mostani nevé

Siut , v. Osiut. Lycopolis

volt nagy Deltában is Men-

des vshoz közel.

lycus , fóviz volt Phoeniciá-

ban, de Görög orsz.ban, és

kis Asiában is volt sok illy

nevü vi».

y,ydda , I. Diospolis.

ipdia , v. Maeonia tart. kis

Asiában , kel.re Phrygia ,

nyugoti részén egy fóldszo-

rulatot formal, melly Thy-

et , és Wendsyselt a' többi

tartományokkal öszvekap-

csolja, nem csak hajókáz-

ható , hanem eggyike a*

legjobb öblöknek a' világon,

's ez a' mellette fekvö vá-

rbsoknak legszebb alkalma-

toSságot nyújt a' kereske-

désre.

hymington , (5o3 43' E. Sz. 16o

7' K. H.) vs Anglia Hamp

Grófs.ban , vagyon egy bé-

iszapozott réve. Az elobbe-

ni só lerakás itt igen meg-

csökkent, 's még csak kony-

ha¿ és orvossági sókereste-

tik. .

ész.ra Mysia, délre Caria, "Lyngbye, szembetünö faln Dá-

ês a' kô/.ép tenger között ,

Joniálól kel.re Imolus hegy

kcrnyékében, fövsa Phila

delphia, Sardes, Apollonis,

Hiero Caesarea , Tripolis ,

's a' t. Lydia volt Pet. Ara-

biában is.

p. máskép Ligii , Lugii,

Logii , mostani Silesia, és

Lengyel ország' rés/.ében ,

Wistulán innen Asciburgius

hegyéig elterjedt nemzet-

ség. Marobod Marcoman-

nok Királlya hatalma alatt.

Ennek veszedelme után ki-

szabadultak, és Próbus Cs.

alatt Burgundionokkal Raj-

11a mellékire költöztek , 't

itt elenyésztek.

~L,yka , 1. Licca.

~i,ykopolis , 1. Siut.

Lyme , helys. észak Amerikai

Connecticut Szabad Statu-

sának New London Grófs.

ban, Connectic ut torkolaf-

jánál , 4rtoo lak. egy révvel,

és vashámorral.

i.ymßord, hosszü, és szük ten-

?eröböl Dániai észak Jütt-

andiáben , melly a' nagy

Cattegatból Haselscbanz ne

vü kis vizivár mellett a'

íoldbe nyúlik , 's Harboer'

niai Seeland szig.ben , melly

a* Coppenhágai Polgároktóí

gyakran megláttogattatik,-

és az ö elevenségéért , 's la-

kosai szorgalmatosságokérfc

egy vskához hasonló , van-

nak réz , vas , és sárgá réz

hámoriai.

Lynn-Regit, Kings-Lynn, (52b

46' É. Sz. 18o 12' К. H.) vs

Angol Norfolk Grófsagábari

Ouse folyónak északi ten-

gerbe omlésénél , ezen fo-

lyó által 8 Grófságokhoz

kapcsoltatik ; vannak 240a

házai , mellyek közt neve-

zetesebbek a' theatrom, Ni

kolaus temploma ¿ tanács >

fenyiték, és kereskedök há-

za, (Börse) 10500 lak. szám-

lál , 's egy alkalmatos rév

vel , mellynek torkolatja

bátorságtalan , egy szabad

oskolával,és kôzënségesBib-

liothekával dicsekszik, kö-

szént , sot, Portugalliai bo-

rokat , vasat, oíajt, ópüle-

teknek való fát , kiviszerf

a' belsö tart.kb.-i , de gabo-

nát, és darát bé a' Grófs. bei;

A' külsö országokkal vaiÓ

kereskedése nevezetes , éé

az ország vá=árjára az ¿¿¿té

aï *
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kôrnyék* lakosaí gyülnek.

.yon, Lugdunum , (450 45'

52" E. Sz. 22o 29' 9" К. H.)

a/elött Lionnais tart, most

pedig Rhone oszt.nak fo vsa, ,

régi jeles, és Páris után elsö

vs egész Fran. orsz. Saone

és Rhone bszvefolyásoknál ,

Páristól délnek mintegy 100

fran. mfdnyire fekszik. Az

utszáji szorosak ; a' számos

piaczi téresek; ezek közzül

legszebb a' Bonaparte pia-

cza , melly 4,50 lépés hos-

«zuságú 's 225szél. 5000 nagy

és résznyire derék épülete-

ket számlál , mellyekben a'

Tevolutió elött 160000, ez u-

tán pedig 1802-ben csak

109500 ember lakott. Leg-

neve'zetesbb épület itten a'

Tanácsház vagy a' Ror-

mány palotája a' Terreaux

nevü piaczon, hoi a' leg-

borzasztóbb öldöklesek , és

gyilkolások követtettekel

a' revolutionális rendetlen-

eégnek alkalmával ; azután

a' Sz. Péter Apátsága , a'

Saone partján lévô fegyver-

tár , az 1272 ágyakkal fel-

ltészített ispitály , a' min-

den embereket , árvákat , és

talált gyermekeket gyámo-

lító Charité , melly 9 ud-

varokat foglal, a' koldú-

sok, bolondok' , észabolát-

lan leányok' számára ren-

delt épület. 19 templomok-

kal dicsekedhetik, mellyek

közt a' 4 toronnyal, és egy

mesterséges órával diszes ,

nagy setét, gothusz formá-

ra rakott káptalan temp,

megérdemli az elohozást.

— A' tanulmányok, és mes-

terségek' Intézetjeihez tar-

tazik a' 60000 к ötetb61 ¿110

konyvtár, a' Lyceum, a'

gazdaság, és barom-orvosok

oskolája, mellyhez a' beteg

barmok számára rendelt is

pitály csatoltatott , a' 3tu-

dós társaságok, 1 Athene-

um, vagy a' Tudományok

és mesterségek Akademiá-

ja, a' gazdasági , é» orvos

társaság» 's végtére a' ké-

pek gyüjteménye. Legtöbb

lakosi kézimívesek , kik a-

rany és ezüst materiákat ,

arany, és ezüst paszomán-

tokat , tafotát , kesztyüt ,

harisnyát , pántlikákat 's

t. ef. készítenek. Az elött

itten hetenként 200 báll

(mindeggyik 120 font) se-

lyem felszövetett , de ezen,

kézmüveit is szornyü csa-

pás érte , annyira hogy

majd mind felakadtak. 172,5

'—I739"i? 30000 a' revolutio

elött pedig még 15000 szö-

voszéket számíált, 's még

1788-ban is 9335 széknéí

58600 ember kereste élel-

mét , 1803-ban a* 7000 szék

közül 5447üresen állott. A*

nagy kalap fabr. mellyben

naponként 8— 10000 lialap

keszültazelött 8000 embert

foglalatoskodtatott , de ez

is Napoleonnak boldog 's

dicsö Uralkodása alatt 1500

olvadott; ebbe azelött 1 2000

báll selyem kivántatott ,

mostan pedig elég, 's talán,

sok is 4000 báll. Találni it

ten még más fabrikákát ís

u. m. bádog papiros-szö-

nyeg , pamut fonál , czicz,

és mesterséges virágok' fab-

rikájit. A' két foja által e-

lösegitett kereskedése re

volutio elött nagy virág-

zásban vala , 's még most

sem szüntmeg egészen. Pá

ris után legnagyobbkonyv-

kereskedést üz. — Az itt

lakó Ersek egész Pranczia

orsz.nak Primássa , az ö Er-

seki Megyéjében 6 Püspök,

a' tulajdon megyéjében pe

dig 94» plébánia vagyon.

A' káptalanbéli urak , Lyo-

ni Grófoknak hívattak, de
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a' revolutióban ezen jusso- kbzött egy raesterséges ha-

hat is elvesztették. 1801-töl iókázható fó által Colmé-

ólta osak a' Mendei, Gre- vel párosúl. A' tole nevez-

noblei , Valencei, és Cham- tetett

Lery Püspökök tartoznak Lys, vagy Leie* osztálya egy

hozzá, 's a' megyéje e' kö- részét foglalja a' Lajdani

vetkezö osztályokra kiter- Flandriának , fekszik az é-

ied, t. i. Loire , Rhone, és szaki tengernél , 's 75 Q

Ain. Ezen virágzó vs leg- 491140 1. azámlál, gaboná-

többet szenvedett a' revo- val, Jennel , dohánnyal ,

lutionális zenebonák által, komlóval 's t. ef. bövelkedikt

mert tobb ezer íakosi a' és négy u. m. Brüggei , Für-

tigriskçnt dühödö, 's vért neni , Yperni , és Cortryc-

szomjúzó Jakobinusok in- ki kozség kerületekre ré-

cselkedéseik által, az ember szeltetvén 36 kantonokban

vértól szüntelen párolgó 2,50 kozségeket foglal. Fó

guillotine alá hurczoltattak. vsa Brügge.

Most ujonnan ébredni kezd Lysdonc , vs Eggy. Belgyiom

a' jövendö fénynek hamuba orsz.ban 3200 1.

rejtett szikrája. — hyssus , vs Dalmátiában , ró-

JLyonnais , haidanitart. és Ge- mai lakosokkal , Siciliai Di

neral Helytarlóság Fran. onysiustól révvel , köfalak-

orsz. Rhone' nagy fójánál , kal > ésszámosabb lftkosok-

Bourgogne , Bourbonnais , kal felsegíttetett , most A-

Auvergne , Belay, Vivarra- lessio. Lissos volt Kreta szi-

ís , és Dauphiné kÖzött ; 160 getében is. E' nevü fó volt

□ mfd (revolutio elott) Thraciában, mellyrol mon-

666000 1. számlált. Neve- datik , hogy Xerxes seregé-

zetét nyeré Lyon fováros- nek elég nem volt szomjok

sától, e' következö részek- enyhítésére.

böl : u. m. Lyonnais ma- Lystec , helys. Galicziának

gában , az elöbbeni Forez Stanislawowi ker. vagyon

és Beaujolais Grófs.gokból egy vára egy szattyán ké-

állott ; most a' két, u. m. szitö mühelye, 1 Ormény, é*

Rhonei, és Loiri osztályok- - x Qrosz temploma.

ra részeltetik. Lysobiki , vs új Lengyel orsz.

Ips, vagyLeie, fó Eggy. Bel- Siedlec oszt. Wieprz fónál

giom orsz. ered Lysburgban 89 h,

a' Fran. orsz. Calaisi ten- Lyttra, vs Lycaoniában, Der-

gerzug' oszt. Merville felett be mellett Püspöki székkel.

hajókázható lészen , Gent Lyszkowo , vs új Lengyel orsz.

mellett Scheide folyóba Komzai oszt. Merael fónál.

•sik , és St. Omer és Aire 45 h. 250 1. számlál.

M.

JVlaadith , tó alsó ^îgyptus- melly keskeny kifolyások

ban , délfeli Abukirtól , által kapcsoltatik.

mintegy 7 órányi a' kerü- Maala , v. kís Medina, vs al.

lete , a' kózép tengerhez , 's ^gyptusban ; ^Egyptusiak-

Hilüs nyugoti ágához né- tól szentnektartatottpnost
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Maana , fö és lakó vs Kad-

schaga orsz.ban kozép Se-

negambiában.

Maanselkä , Svéd Kemi- Lapp-

mark' tart. Sok mezöböl, es

mocsárokból áll. Lakosai

irám szarvasok ; és vidrák'

fogásából élnek.

Maarsen , igen eleven falu

Hollandiának Utrechti tart.

11,50 1. kiknek fele zsidók-

ból áll, 's ezeknek Synago-

gájok is vagyon.

Maat, Meuse, Mosa, fô fo-

lyó Francz. orsz.ban, melly

Meuse falunál, felsö Mar

ne oszt. eredvén , 's Lotha-

Tingiának egy részét hasit-

ván , Belgiumba , 's innét

Hollandiába ter , és Andrir-

es nevü sánczoknál Waal,

vagy Rajna fóVal eggyesül,

azután megint elváiván to

le Lôwensteinnél újra qíz-

vefoly , hoi mind a' kettö

Merve nevét felveszî Dor-

trechtnek elleneben megint

két, u. m. Merve, és régi

Maas nevü ágokra oszlik ,

mellyek ujra öszvejönnek ,

míg Briel , és Gravesand

között, 80 mfdnyi folyása

iitán Maas neve alatt igen

elterjedve az ész. tengerbe

szakad. Ezen fô S. Thie-

beaut mellett hajókázható

lészen , és Verdun , Sedan ,

Diñan , Lüttich , és Maes-

tricht vsoknál elfolyván ,

Sambre , Ourthe , Lesse ,

Roer , Ruhr , mellék fókat

felvészi. Maas fótól e/en

három osztályok nyerték

ne vezeteiket :

Maas osttálya , keleti részét

foglalja a' néhai Lotharin-

giának , Maas, Ornain , Ot-

hain , Aire, Aisne, és Or

ne fóknál fekszik, és 114 □

mfdön 284700 I* számlál ,

gabpnáyal, szölöyel,es marr

hákkal 's t. ef. bövelkedik ,

's négy , u. m. Bari , Com-

mercyi , Montmedyi , és

Verduni këzségkerûletekre

osztatik , mellyek 28 kan-

tonokban ¿21 kozségeket

foglalnak. Fô vsa Bar-sur-

Ornain.

Maat (alió) oszt., a' hajdani

Maestrichti és Venloi tart.

nyokat Lüttich, és Geldern*

részeivel foglalta , és 64 Q

mi'deken 267250 1. számlál,

gabonával , fával , borral ,

marhákkal , turfával, kö-

szenekkel , rézzel , és épü-

lethez való kóvekkel bövel

kedik. Három u. m. Maes-

tricht' Hasselt , és Rure-

monde kôzség ker.re részel-

tetett mellyek 23 kanto-

nokban 310 kôzségeket fog

lalnak. Fö vea Maestrichfe

most az ész. Belgyiomhoz

tartozik.

Maas' torkolatjainak oszt. egy

részét foglalta a' déli Hol

landiának , vagy a' volt

Hollandiai Kirs.nak Maas

land nevü osztályát,(melly-

nek ugyan márannak elöt-

te egyrésze Rajna torkolat

jainak , és a' két Nethek'

osztályaihoz kapcsoltatott)

59 П mfdön 340000 1. szám

lál. Vagynak szép rétjei ,

legelöji, turfája , gaboná-

ja, és némelly ligetjei. Fo

vsa Haag. Ez is most ész.

Belgyiomhoz tartozik.

Maaseyk , Maseyck , erös vs

Eggy Belgyiomi órsz. Maas

fónál, 2500 1. számlál.

Maasland , külombí'éle elég

nagy, ée népes szigetek al-

só Hollandiában Eggyes.

Belgyiom orsz. Schieland*

és Delfland' déli részén, 's

onnét nyerték neveket ,

hogy Hollandiára nézve

Maas fón tul fekszenek. Le-

vegöjök földjök minémüsé-

gére'glakosaik életmódjára
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ïiézve solt hasonlatosságok

vagyon Seeland' tart.nyá-

val. A' Hollandiai Kirs.yi-

dejében formálták a' Maas-

landi osztályt. .

Maas land- tiluis , vagy Maas-

Sluis 24" E. Sz.

11° 54'.53" K. H.) jeles hely-

ség melly t' Scheuer vagy

Sluische Diep név alatt es

méreles , vagyon egy réve

Maas* fónak egyik ágánál,

alsó Hollandiában Eggy.

Belgyiom orsz. Lakosai kik'

száma 6350-re megyen,na-

gyobb részint hering' , és

czet halászatból élnek.

Maastricht , 1. Maestricht.

Maas, Waal, kis darab tart.

a' hajdani GeLdriai Her-

czs.ben Ravenstein , a' Vo-

orni sánczok , és Tiel ne-

vü kis vs között, Wa.el fó-

nál, mellyben Batenburg

nevü helység fekszik.

Mabra, vagy Ras-el-Hamerah

(az az : a' zold fok) a/.Al-

gieri bir.ban.

Macao , Portugalliai félsziget

a' Chinában , lévo Canton

ôblében , melly i vagy a

mfdnyire a' tengerbe nyú-

lik , a* Chinai Császárnak

oltalma alatt , kinek a' P'or-

tugallusok a' felsôségek sza^

badon választásokért , és

vallásbeli szabadságokért

(ïooo lat ezüstöt юоооо a-

rany)fizetni kötelesek; van-

nak 12000 1. nagyobb ré-

szént Portugalluszok , kik

restségben , és szegénység-

ben élnek. Az örserege szá-

mos tisztekböl és ,30o kato-

nákból áll , 's ezek több-

nyire szerecsenek , és Mu-

lattok. Itt vagyon

Macao , Amacao , 22o \г' 4"

É. Sz. 111° 19' 30" К. H.

Páristól) Lakja egy Portu

galliai Helytartónak , és 1

bath. Püsp. ; kereskedése

nem oily eleven mint az e-

lött. Vannak 6000 I.

Macaría, 1) vs Cyprus szige-

tében, К. Asiában , Aphro-

disium mellett. 2) vs Arka-

diában, 3} forrás Attiká-

ban.

Macanea , vs Dalmátiának

Primorieker. Biscovahegy-

nek tôvénél egy révvel,

Lakja 1 Püspöknek. Lako

sai bor, és olaj lermesztésé-

böl , szardellek' fogásából ,

és kereskedésbôl élnek.

Macassar , 1. Makassar.

Macclesfield , ve Anglidnak

Chester Grófs.gában Bollin

fónál. Vagynak 9000 Г. nagy

gomb fabr. czérna, eelyem

és pamut fonó erömivei

(maschine) közel hozája es-

nek a' véres , és sarga réz-

bányák.

Macduff, helység kozép Sko-

cziának Bamff Grófs. 1300

1. és révvel; vagynak posz-

tó, bör, és hajókotél fabr.

azonkívül hajók' építése,

halászat, és kereskedés ia

élelmet nyújtanak a' lako-

soknak.

Maceda , Makkeda , vs Elen-

thropolis tart.ban Judaca-

tan. Jerusalemtöl keletre 8

mfd.

Macedonia . 1) tágas értelem-

ben külömbözö nagyságú

volt Philipp К. elött, 's vi

tan ; eloször Thrácia hatá-

ráig, Strymon vizéig terje-

dett ; Philipptöl megna-

gyobbítatott , és a' Stry

mon 's Nestos köztt lévo

Thrácia részével, egészPae-

oniával , 's az Illyrikum-

nak darabjával , Lychniti*

taváigkilyebb terjesztetettj

úgy hogy az Aegeumiten-

gertöl egész Adriaiig elter-

jedne. Szoros értelemben

Macedonia azon ország volt,

melly keletre Thrácia , dél-

reThessalia, ésEpirus, ny.

ra Illyrikum , ész.ra Мое-



*ia, és Dardanía ktiztt fe-

ltüdt, és az Mgeumi ten-

ger , Olymp , és Kambuni

hegyek , Lychiiitie tó t 's

Orbelos begy által kerítte-

tett bé. Nevezetesebb fóji :

. Axios, ész.ról délre folyt

kereeztûl ; Strymon, és Nes-

szos ; ezek is ész.ról délre

tartottanak , tovább Api

las , Enipeus , Baphyrus ,

Lapathus v. Charax, As-

kordos , Echedorus, Chabri-

us , 's több más. Tavai :

Lychnitis v. Lychnidia ,

Bolbe , vagy Prasias. He-

gyei: Olymp, ésa' Bambu-

m hegyek Thesszalia szélé-

nél; Lingon Epiros , Sko-

dros, Illyria , és Dardania,

Bermios, Dardania hatá-

rán ; tovább Orbelos , Dy-

soron , Kerkinas , Panga-

con , és, Athmos. Lakosi

görög eredetüek , és nyel-

vüek veltak , tulajdon Ki-

rályok alatt , Paconiaiak-

nak rieveztettek; ezek alatt

foglaltattak a' Siropoeon ,

Paeoplae , Deberes , Agria-

nes, Odomantes, Pelagones

Deuriopes népek tart.nyi,

ha j dan igen számosak vol-

tak lakosikhoz képest , ne-

vezetesebbek. Edonis, Pie

ria, Mydonia , Paeonia,E-

mathia, és több más. A' Ro-

. maiaktól négy fö részekre

os/.tatott : I. Axioson innen-

sö , II. Axioson tulsó ; HI.

Thráciai , IV. Illyrisi ré

szekre. Az elsöben neveze

tesebb vsok voltak : Herak-

leon határ hely Thessalia

felé ; Pydna v. Kytron , hoi

Perseus a' Rómaiaktól meg-

verettetett ; Methone , hoi

Philipp szemét veszté; Pella

föv8,Philipp 's N.Sándor lak-

helye; iEgae,Macedoniai Ki-

rályok temetöje ; Pelagonia

és Dion Axioson tál Thessa-

lonica vagy Therma,Ka-

sándertol építtetett , 's Phi

lipp feleségétôl elnevezte-

tett fö vs , most Salonichi

Thracia részeken: Chaléis fo

vs.Olynthos egykor Athene-

bélieké volt, Akanthos ten-

geri vs , Stagyros Aristote

les hazája , Amphypolis ,

fö vs , Sane, Pallene, Ka-

nastron,Torone,Panormus,

Philippi , 'sa't. Macedoniai

részeken : Dyrrachium ,egy

korEpidamnus(m aDuraz"zo)

hires révvel Brundusiumba,

Apollonia n. kereskedö vs,

Parhus , Bulis , Orikum fö

vsaik az Illy ilrisi népeknek,

kik Parthinusok , Taulan-

tiusok , Amantinusok Bu-

lionok , Albanusok, Eorde-

tes'sa't. voltak. Mostani

nevé Makdonia, v. Fil iba

Vilaeti ; az Illyriai része

pedig Albania.

Macedonia , ( a' mostani ) I»

Makdonia.

Maeejow , vs Chetm. tart.ban,

új Lengyel orsz.ban.

Macérala, (430 18' 36" E. Sz.

210 6' K. H.) fö vsa az O-

lasz Musonei oszt.nak. Chi-

enti fónál egy -hegyen ;

mintegy 14000 1. vagyon

egy 1540 eszt. fundált Uni-

. versitása, 1 nemes iskolá-

ja Catenatorum nevü aka-

demiáji. Ezen vsnak hár-

mas fökapuja mintegy dia-

dalmi kapu. Az esztendei

lófuttatásakor igen >ok em

ber gyül ide , mert épen.

akkor egfy vásár is tarta-

fik. Az idevaló Püspokség

eggyesítetett a* Tolentinoi-

val.

Machabrus , erñs vs Arabia

Petraea határánál a' holt

tengertöl délre 6 stad.

Macharaviaya , falu Spanyol

Granada tart. kártya fabr.

Machenchou , Machecou mvs ,

és fö hely fe!. Bretagneban

Retz tart.ban , 2 pléb. temp.
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îtt feküdt hajd. Ratiate vs. Mackum , I. Makkum.

Machian, Maequian , ,Mack- Macoco , kis tart. Afrikának

jan , (o° До'—,50' E. Sz.) nyug. partján Zaire fónál

eggyike a' Moluckai szige- a' kozépkór alatt. Monsul

teknek , 7 mid a' keriilete, a' fö vsa , honnét a' Portu-

egy vulkánt , 14 falut , 3 gallusok rabszolgákat, és e-

eroségeket, és 6800 1. szám- lefánt csontot hoznak.

lál , bbvelkedik sago-pál- Macón , Mascón , Matisco ,

mákkal,' és fával; a' Ter- (460 18' 27" É. Sz. 22o 29''

natei Sultánhoz tartozik.

Machias , f'öhelye Washingto-

ni Grófságának , ész. Ame

rika! Massachúsets szabad

statusban, hasonnevü öböl-

11 él, és fónál , vannak több

mint 900 1. és akademiája;

halakkal kereskedik.

Máchica , Matschikó , fô vsa

a' Maxicoi kapitányságnak

Madeira szigetén , nyug.

Afrikában. Helye egy tbr-

vényszéknek , 2000 1. szám-

lál ; vagyon egy szép tem-

ploma Bernhardinok klas-

tromával, és czúkor ma-

lommal.

Machnowka , , (49O g E. Sz.

4.50 20' K. H.) ker.béli vs

Orosz Kiow' Helyt. 2310 1.

Machow , helys. Galicziának

Mysleniczei ker. sok aszta-

losok és esztergások lakják.

Maciejowice , 1. Macejowice.

Macinesso , falu a' Pápa bir-

tokaiban egy dombon ,

mellynél 1760 eszt. az igen

nevezetes Velleja régi vsnak

maradékit felfedezték ,

melly kát hegyek' bszve

./53'' K. H ) fö vsa a' Fran,

orsz. Saone, és Loire osztá-

lyának , régi, és elég jeles

vs egy dombnak lapulásán,

Saone fónál, mellyen áltat

egy nagy köhid vezet , van

nak 4 kapuji, nagyobb ré-

szént szük, és setétes uczá-

ji , de kozonséges piacza

nincsen. 930 h . számlál, az

egykori templomán kivül

más 5 plébániás temp.kal

dicsekedhetik ; 10800 lak.

vagynak , készítetik ittenv

gyolcs , harisnya , kalap ,

sipka, és kiváltképen igen

nevezetes czukorsütemény

e' között Colignac de Ma

con birsalma liktariuranak

egy neme leghíresebbé lett.

Mesterségek ezen productu-

mival , kiváltképen pedig

az itt termett borral , 's e*

tájék' gabonájával nagy ke-

reskedést üz. Találtatnak

itten márvány , és alabas-

stom bányák. Ezen vs lak-

helye az osztálybéli felso-

ségeknek , és kereskedésre

ügyelö Tërvényszéknek.

omlása által eítakartatott; Maçonnais , hajdan Burgundi-

kiásták ugyan nehány da-

rabjait, de ezek tóbbnyi-

re a' lerOhanó sziklák által

megcsonkítattak.

Mackenzie , fó ész. Ameriká-

nak belsejében, melly Ara-

thapeskow,és Sklávok tava-

in általmegyen , és 69o 14'

E. Sz. 130-138ny.il. azész.

ától függö Grófs. nem által-

jában termékeny ; csak né-

melly vidékin terem meg

a' gabona ; a' Saone fónál

fekvö dombokon jeles bo-

rok szüretnek ; a' barom-

tartása nem igen nevezetes.

Most része a' Saoni és Loi

re' osztályának.

ki tengerbe szakad; Egé- Maequian , 1. Machian.

ezen ezen fóhoz mennekaz Macquini , leghatalmasabb ,

Angolok a' bunda-borokért, leggazdagabb, 's legnagyobb

JMackjan , 1. Machian. nemzetsége a' Bectschu&v
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локпак déliAfrikai Kafre-

ria tart, пега messze а' Рог-

tugailiai birtokoktol Kafre-

riának keleti partján lak-

nak.

Macm, most Magra, e'fóvíz

vála'ztá el Liguriat Hetru-

riától.

Alacrán , Makeran , Mekran,

kele'i Persiánák tart.nya

délrol a' tenger által ha-

tároztatik , vagynak iszo-

nyu pusztasági , hévsége ,

egéségtelen levegöje, cse-

kély népsége , 's általjában

vizetlen. , de még is borral,

riskásával , mastixxal , fi-

nom gyapjuval bövelkedik,

a.' vad Balutschek vagy Bo-

logos , és Gaurok lakják. Itt

vagyon

Alacrán , fo vsa a' most leírt

tart. Indiai tengernél , a'

Korzároktól való félelem-

böl , kik ezen partokon

szüntelen nyüzsognek , cse-

kély kereskedést üz a' ten-

geren.

Mncri campi , vs Gallia Cispa-

danaban, Parma, és Mutina

köztt Coulmella szerént.

Alacrones, p. Pontusban, Asi-

ában lakott népség, ezeken

keresztül tértvissza Xeno-

phon Görög seregével.

Mocronissa , torok vs Thessa-

Hában , készíttetik itt tö-

rök fonál , és festék;mind

a' kettövel kereskedik.

AJacromp , helys. Hiberniának

Cork nevü Grófs.gában Sla-

an fónál a,' Muskerry Bá-

rósagban , vannak pamut

fonó mühelyei, és só ak-

náji.

Alacian, Philippini kis sziget,

mellyen Magellan agyon

veretett.

Alaczocha , egy nevezetes fold-

alatt levó üreg Morva orsz.

Brünni ker. a* Brünntöl

énz.keletfelé fekvô vidék-

l?ea. A' felsö nyíláeának

hossza 53 szélessége pedig

35 ölt tészen. Belöl a' föld-

színe egyenetlen , minden

féle plántákkal elboritva, *s

ezen keresztül folyik egy

tobb forrásokból eredt pa-

tak, melly Punkanév alatt

Zwitta fóba ömlik.

Máda , Mád , magyar mvs

Zemplin Várm. Tállyától

i mfd nevezetes a' bora mi-

att. A' Mádi szölök a' Hegy-

allyához tartoznak. Ezen

szölöhegy alatt vagyon a'

gyönyörü Makovicza nevü

Királyi szölö. Találtatnak

itten sok bor, és présházak ;

azonkívül érczesvizek is.Va

gyon 2142 kat. 1. egy kath.

és i ref. temp. Zsidok' Sy-

nagógája. Osztályos birto-

kosok ezen mvsban Szirmai

Klobusiczky , Aspremont,

Grófok , és Báró Orczy.

Mada , N. mvs SabolcsVárm.

ben, Báthortól 31/4 ora.

F. U. több nemes fabr. lak.

magy. ref. vsokkal.

Madagascar , Sarandib , vagy

a' tart.béli nyelvében Ma-

dakasse , Portugallusoktól

mint elsñ felfedezöjitöl S.

Lörincz, azután pedig Fran-

cziáktál Dauphin szigeté-

nek neveztetett, ez nagy

sziget az Indiai Oceanban,

déli Afrika keleti partjá-

nál , mellytöl a' nagy Mo-

zambiki kanalis által elvá-

lasztatik. (60 — 70Э K. H.

Ferro szigetétôl, és 10—26^

D. Sz.) ész.ról délfelé a*

hossza mintegy 250 mfdefc

's a' legnagyobb szélesége

majd 60 geog.mfdet tészen.

A' térség nagysága 10500 Q

mfdre becsültetik. Ezen tar-

tomány igen szép , kelle-

metes , a* leggyönyörüebb

természet' adományival bö—

ven megáldatott, és termé-

keny ; az égallya igen me-

leg, de még is elég kelleme»
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es a' tengeri szelektöl meg-

frissitetett;. A' nagy hévség

évenként csak négy holna-

pig tart", a' többi részeit

az esztendönek tavasszá te-

szi a' kellemetes idö. Nyár-

ban az északák hívesek.

Legtöbb részeiben a' leve-

gft egésséges , es csak né-

melly partokon veszedel-

mes a' mocsárok miatt. E-

zen szigetet kôzépen egy

magas délrôl es z.feie nyu-

ló bérczek' láncza hasít-

ja mellly több fokokra ki-

terjed, р. o. Natal vagy Am

bro ész.ról, Bellona ész.ke-

letrol ; Sz. Mária vagy Ro

mania delröl , Tafel vagy

Sz. András foka ész.nyu-

gotról , Foulpoint kel.rôl.

A' legnagyobb hegyek' ma-

gossága 1800 ölet tészen ten-

ger színe felett. A' halak-

kal , és krokodilusokkal gaz.

dag tavai között neveze-

tesebbek : az Antsianaxe

ennek 2,5 fran. mfd a' kerü-

lete, a' Rassoc-Bé , ennek

11 órányi a' kerülete , és

20 öl a' mélysége , 's t. m.

Bérczeibol sok fók erednek ,

ezek közzül legnevezeteseb-

bek Maramette, Нуvouloui-

na,Andevourante,Mananza-

ri Нуvondrou és Mangarou,

ez mindenekközt legszebb.

Az öblei közül megnevezzük

az Antongilt, Sz. Augustint,

és Mantriatret. Termései

ezen s'/igetnek : arany ezüst

(mind a' kettö kétséges

mégnémellyeknél) réz, sok

vas , azonkivûl czin , és ó-

lom, kbsó , és salétrom ; a-

khát, gránát , topász, ru-

bin, aquamarine, smaragd

záfir , jaspis, opál , améth

kövek ; rendkivül szép kri-

stály ; borostyánkovek , és

ambra ; és érczes forrá3ok;

továbbá riskása , köles ,

borsó , bab, sesam, mustár,

'st. ef. hagyma , spinat,

ignamok, vagy Yamsgyö-

kerek , ananász, görögdin-

nyék, tök , gyömber jeles

kender , dohány , indigó ,

pamut, czúkor , és bam-

busznád, aloe, és betel plan

ta к ; A' fák, és bokrok kö

zül ezámos , legszebb , '«

leghasznosabb festofák, ha-

jóknak árboczoknak , szo-

báknak, és esztergásoknak

való fa; jeles gyümolcsfák;

számos pálmák ; mellyek

köztt az olly hasznos kó-

kus , és sagopálmák legne-

vezetebbek; azonkivül czit-

rom , narancs gránátalma,

paradicsomfüge , arekadió,.

pizáng , mandola , fehér

ezedrek , ebenfa , balzäm-

gummi , sárkányvérmé/.ga,

Benzoe - csudamagfü töl-

gyek , tamarindák 's t. ef.

és sok különös fak , p. o. A-

naze, mellynek törzsökea-

lúl vastag , feljül pedig py-

ramis formára végzôdik ;

Apocapoul , igen merges

mondolákhoz hasonló gyü-

mölccsel ; Arindranto ;

mellynek rothadt fája igen

kedvee illatú füstöle szer ;

Endrachendrach, mellynek

sárga fája rothadatlan ;

Fimpi, hamuszínü héjjal ,

melly pézma gyanánt illa-

toz , 's bors gyanánt csíp ,

Revendsara , melly' virá-

rágának formája \ ize , sza-

ga , és ereje hasonló a' szeg-

füborséhoz. Allatiai: mar-

ha , mellynek nyaka és vá-

la közt egy hájos pupja va

gyon , hájos farkú juhok ,

mellyek' gyapja durva; disz-

nó , majom ; legszebb, és

legjobb izü madarak ; sok

kigyó és krokodil ; selyem?

bogár , méh; hiena, mer

nyét, vadmacska , czibet?

petymeg, patkány, és egé#

egy vadkutyák' neme , hi?
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hetoleg pardu« , sültdisz- Madegasselt , I. Malegas chok.

Ji'ó, börz , partjainál; czet- Madeiri, vagy. Maderi szige-

halak ; fogatnak itt azon- tek bizonyos számú szige

kivül tökehalak , márnák,

gadóczok , ráják , félszegu-

szók , aranypontyok , "st.

ef. — Lakosai Madegasszok-

ïiak neveztetnek , 1. Male-

gaschok. — Ezen sziget Fres-

«ange Francziánák legujabb

tudósítási szerént .e' követ-

kezendö 12 u. ra. Antawar-

ták , Bestimessarak , Beta-'

nimének , Antaximek, Am-

banirulok, Begonsonek, An-

tonkajok, Ankovok , Anzi-

anaxek , Saklavok, Andra-

nisok, tart.nyaiból, ésBom-

betok Királyságából áll.

Aladain , hajdan vs most falu

Irak-Arabiában , Bagdadi

Basaságban máskép Solej-

man - Paknak Muhamed'

borbélyától neveztetik , ki

itten fekszik, 's mellynek

eírjához sok bócsújárások

tôrténnek a' mester* tái>

saitól.

Mad ilena , kís szíget, Szardí-

niának északi részén

tek Atlanti Oceánban , A-

frikának nyugoti partjánál,

(o°—4° K. H. Ferro szige-

tébol , 30 és 3,5° É. Sz.) a'

Marokkoi partoknak ellené-

ben, igen mérsékelt, kelie-

mes , egésséges , és szép az

éghajlatjokjtobbnyire mind

talán a' földalatt Taló tüz

által lettek , begyesek , 'e

vízzel bövelkedök , a* hol

pediga' fold nem száraz, és

nem sziklás termékenyek,

és mindenféle nagyobb ré-

szént drága productumok-

kal. Lakosaitöbbnyire Por-

tugalluszok vagy legalább

ezen származatuak , és a'

portugallusz nyelvet , er-

kölcsöket , szokásokat, és

religiót követik, Porugal-

liai Királynak igazgatása

alatt élnek. Az eggyedül va-

ló ide tartozó szigetek e*

következendök : Madera,

Portosantó , Salvages , és

Desiertas.

Madalena, falu ész. partján Madera, vagy Madeira, (32°

az Azori Pico nevü sziget

nek , nyug. Afrikában ; va-

gyon a' kissebb hajóknak

való réve.

Mudaras, szabad hely. N. Kun-

éágban Kardszagtól 2 óra.

«65 h.kal, tulajd. ref. Ek-

Blesiával , 's elóljárósággal.

Mellette Üllös tó ; határa

gabona termö.

Mnádalo ni , Maydalpna , vs

Nápoly ország' Nápoly tart.

10380 !. számlál.

fljaddison, nagy üreg északi

Amerikának Virginia sza

bad Stáfüsában , 200 láb a'

függóleges magassága , és

300 láb a' földalatt levo

mélysége, vannak két kbb-

lei a' felfutó víznek felfo-

gására.

JMadebeke, 1. Madebactb

jy E. Sz. 1° 30' K. H.yieg-

jelesebb a' tole nevezett

Portugalliai szigetek küzül

Afrika' nyugoti partján, 8

geog. mfdnyi a' hossza, 2

1/2 a' szélessége, 2,5 □ mf-

dön 90000 1. számlál , bel-

sejében igen hegyes sok

nyomait mutatja a' kiégett

vulkánoknak. Az éghajlat-

ía igen gyönyörü 'в a' le-

vegöjeigen tiszta, és egéssé

ges ; tavasz, és ösz szünte-

len váltjákfel egymást. Leg-

nevezetesebb termései : a.'

bor, melly Angliába , ke-

leti, és nyugoti Indiában ki-

vitetik , déli gyümölcsök ,

czukor , melly violaszaga

miatt igen kedves, buza,és

árpa , de nem elegendö ,

vigniatico , mellynek fája
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mahagönihoz igen hason- és több széles,í» szépen epftli

lit , édes krumpli , niarha,

juhok , (kissebb dejobbizü

mint Europában), disznó ,

méh 's t. ef. Lakosai Mu-

lattok , Szercsenek , ésPor-

tugallussok. Fôvsa Funchal.

— 1807 Decemb. 24 eggye-

zés szeréot általadatott az

Angoloknak.

Madera , hajókázható fó déli

Amerikában, melly észak

felül Maranonba szakad ,

eredetinél Mamorenek ne-

veztetik. Vagyon mellette

a' Portugallusoknak egy

helységek,és sánczaik 'sCuy-

uba mellett arany bányáji.

Aladekasse , 1« Madagaskar.

Ai ideraspatan , Madraa , Ma-

draspatnam , Angol Praesi-

denség keleti Indiában a'

Gangesen innensö félszi-

geten, foglalja a' Koroman-

del' (vagy inkább Dscholo-

mandela) partjait, Schilka

tónak egy részével belsejé

utszákat, és az EIÖlülö pa-

lot¿ját foglalja;' s a' fekete

vsból, hol fényes épületek

szegény kunynókkal , és

széles utszák szorosokkal

változtatva s/.eml éltenek ,

's többnyire Asiaiak lak-

iák. Készítetnek ittenmin-

denféle pamut materiák %

festett vászon , üvegkláris,

cserépedények , téglák ten-

geri s6*% t. ef. Vannaktöbb

templomi mindenféle fele-

kezetekböl külombféle ta-

nitó, és nevelö intézetjei

egy geografi társasága, Ty-

pographia, égésztornya, egy

protest, oskolája , és luth.

Missionáriusok intézete.Ke-

reskedése, és hajókázása ki-

terjedt. Vidékében sok gyb-

nyörü mezei házok, és ker-

tek láttatnak. A' közel lé-»

vö erosített Pondamala, v.

Montgrand nevü hegyen,

vagyon egy botanicusz kert.

ben egéezen a' Komorini Madevipatnam, jeles vs Angol

fokhoz. A' következendö ré- Tanschaur nevü keleti In-

ezekböl áll i Karnatik tart. diai tart.ban , hol kákának

bol, az öt északi Cirkárok- bizonyos nemébôlezép gyé-

ból Ghati félszigetnek észa- kények készítetnek.

ki részén , Orissa, és Kar- Madreueolo , mvs, és fo hely

natik között , Tanschaur azon nevü ker.ben , Segovia-

tart.ban O Kastiliában Spa-

nyol orsz.ban Riara vizénél.

Madonna degli Angelí, vagy S.

Maria Portiuncula, klastr.

Herczs.böl , Mysore birod.

ból , Madura , és Marawa

v. Marawar tart.okból ; a'

Madrasi Cirkár v. ker. Kar

natik tart.ban fekszik a'

tengernél ; Itt vagyon

Maderaspatan , v. Madras (*3°

4' 54" É. Sz. 8o '¿8' 45" K.

H. GreenWichtöl) fövsa az

egész Praesidenségnek, lak-

ja a' Helyt.ónak , és kormá-

nyozásnak , 300000 1. van-

nak , kik Europaiak, Örrae-

nyek , Indiánusok , China- Madonna del Monte, klastrom

iak , fekete Zsidók, és Ara- Vicenzánál Lomb. Vel. kírs.

bok *e t. m. két részekbol Bacchiglionei volt osztály

All , u- m. S. Georgé erôsé- egy dombon sok ritkaságok-

gébftl , melly az ugy nevé- kal díszes.

zett fehér v. uj vst tesxi , Madonna del Montet bucsushely.

Assisi mellett , az egykori

Spoletoi Herczs.ben, melly

azon kápolnát foglalja , a*

hol Sz. Ferencz az esmére-

tes búcsút, Krisztustól nyer-

te. Itten Augus. 2-kán ne-

vezetes búcsú engedtetik,

's innét vagyon neve a' Por

tiuncula innepnek.



Várese vsnak szomszédsá-

gában Lomb. Vel. kirs. a*

volt Lario oszt.

' Madonna di S. Luca , búcsús

tempi, egy hegyen Bolog-

nától egy jó órányiraReno

oszt. az út , melly a' vsból

odaviszen, egy hefedett640

bolthajtásokból álló galle

ría.

jtfadrae, I. Maderaspatan.

Madrid, Mantua Carpetano-

rum, 400 25' 18" E. Sz. i3°

57/ 39" K. H.) fövsa Spanyol

orsz.nak , ui iíastilliának

hasonnevü tart. Lakbelye

a' kir.nak tbbb dombokon

Manzanares fónál , 3 1/2 ó-

rányi a' kerülete ; 14100 h.

156670 1. számlál, vannak

15 kapuji, 77templomi, 19

többnyire jól elrendelt is-

pitályai, hosszu , és több

rñint 45000 lámpások által

kivilágosított széles utszáji,

sok közönseges piaczi , p. o.

Puerta del sol , Piazza ma

yor, 'st. ef. Ñevezetes it-

ten az uj, talán Europában

legnagyobb és legdrágább

pompás készületekkel kié-

kesíttetett királyi lakóvár,

a' régi királyi Pelota, melly

Buen Retiro név alatt es-

méretes,képgyüjtemények-

kel , porczellan fabrikával,

*s 1 nagy kerttel diszes ; a'

postaház, az udvari fogház,

a' kereskedo ház , a' kirá

lyi kanczellária , Saladero ,

a' királyi fegyver tár, melly

eok fegyverckkel , 's azok

Icözt Amerikai Herczege-

kéivel is ékeskedik, a' kir.

termeszeti gyüjtemények'

kabinetje, Alba, és Berwick'

palotáji , a' Manzanares

mellett ley6 ferdóházok ,

mellyek csak szalmakuny-

bókból állanak , S. Isabella

S. Paschal', S. Isidoro a' Ma-

driti pártíogó', SalesiS. Fe-

I*ncz', S. Marton', Salesiá-

a

nák' 's Dominikánok tempi,

's t. m. ; a* királyi akade-

mia a' Castilliai nyelvnek ,

és ékesen szólláiiiak fenn-

rartására , a' szép mest-er-

ségek ; a' Spanyol Torvény-

nek , a' statusjusnak , a'

théoreticusz , és praklikusz

türvény tudománynak, His-

toriánák, Egyházi torvény-

nek, a' polgári , és lia ¿ai

tôrvénynek , és deák aka-

demiáji, a' tengeri mappák

archiyuma , a' kosmograph

társaság egy -égésztoron-

nyal, a* Haza barátinak

társasága, a' fold mivelés-

nek , mesterségeknek , és

fabrikáknak 's t. ef. elö-

mozdítására , a' minden-

nap kétszer nyílt királyi

konyytár, melly sok, és drá-

ga munkákkal dicsekedhe-

tik, pénzgyüjtemény' ka-

binetjével; az Estudios rea

les számára rendelt biblio-

thekák ; egy intézet , hol

Philosophia, Mathematica

arab , zsidó, és deák nyel-

ven szóllani, és költeni ta-

nítauak , a' fold, mivelést

elómozdító oskola , a' sza»

bad oskola, 18 a' leányok

számára rendelt szorgalom

oskolaji, egy fôldmérô os

kola , a' süket némák in-

tézetej a' bikák viadalokra

rendelt theátrom, еггу ope-

raház , a* theátrom del

Principe , theátrom de la

Cruz, a* Prado, szép három

fertály ora járásnyi , több

sorokból álló padokkal, és

ugrókutakkal kiékesített

sétáló hely; a' talált gyer-

mekek háza, 2szül0ház, a*

királyi árvafeny iték, ésdo-

logház , a' menedék bará

tinak háza , ("del refugio).

Vannak itt azon kivül kü-

lômbféle gyapju , pamut ,

selyem , bársony , materia,

készkenü , gyoícs , kalap j
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Mindazonal tal nem itt*

hanem Madrigalego falúban

Estramadura tart.ban 1516

esz. elvégezte a' pályafu-

tását.

tnesterséges virágok, szö-

nyeg kártya, tö, arany, és

ezüst órák, drága kö, pixis,

ércz gomb , kések, festett

papiros , porczellán fabri-

fíáji , ésbúzérmalmok. Ke- Madrilejos , helyseg Spányol

orsz. Toledo tart. 5000 L

vagyoii etamin ( vékony

gyapju materia) fabrikája.

Madne , halas tó hatulsó Po-

meraniá Piritzi ker. 2 mfd

a' hossza, 16680 hóld a'

nagysága , mellyböl 1770

eszt.tol fogva 14338 hold ki-

raíveltetett , és 150 külsö-

országi familiák által el-

foglaltatott.

reskedése a' nemzeti váltó

kassza , az alkuház, a' 6

gremois vagy a" 6 kersek e-

dö czéh, a' két bátoritótár-

saság , és egy vásár által

mozdítatik elö. — Közel es-

nek ezen vshoz a' királyi

mulato kastélyok Casa del

Campo , El buon Retiro,

el Pardo, Florida, Zarzu

ela, és Villa viciosa. 1808

esz.' Jul. 20-kán érkezett ide Madura, tart, Angol Madrae

nevü Praesidenségben keleti

Indiában Madura, és Vejara

mellett, erdös, hegyes, é»

csak kevessé míveít tart.

mellyhez a' tulajdon Madu-

rán kivül Tineville , Kál-

lestry , és Madurának azon

része, melly Travankorhoz

tartozik,számláltatnak;van-

nak sok elefántjai 1500000

lak. Ezen tart.nak , melly

i742evtöl ólta az ö erejébol

sokat vesztett fövsa

Madura, (90 50'E. Sz. 95o 59'

K. H. ) nagy iól épült , é»

népes; vannak pamutfabr.

és kereskedése ; láttatnak

itten egy pompás palotá-

nak maradványi.

Jósef Napoleon az uj Spa

nyol kir. —Aug. 25-kén 1808-

ban megvették ezen vst az

Insurgensek , és benne egy

revolutionális Juntát ren-

deltek , de ez Dec. 4-kén el-

távozott, midön a' Fran-

cziák ide érkeztek ; 's ez

után 1809 Janu. 23-kán tar-

totta Jósef Napoleon a' pom

pás bémenetelt de innétis-

rnéttávozni kéntelenítetett

1813-ban , midön a' tôrvé-

nyes uralkodó familia An

gol, és Spanyol seregek' tö-

rekedései által királyi szé-

kére visszahelyheztetett,

Madrid , királyi kastély Bou-

lognei erdöben , Paris kör

nyékében, I. Ferencz kir. Madura, sziget , észak kelet

építtette 1529-ben a' Ma- felé Java szigetétôl Asiában,

dridi kastélynak, és fog há-

zának formájára, azt fo-

gadván, hogy Madridbafog

menni, ha a' Madridi egye-

zést megnem tartya.

Madridegos , n. helys. Toledo

tart.ban , üj Kastiliában ,

Spanyol orsz.ban.

Madrigal, helys. ó Kastiliá-

nak Avila tartom. Spanyol

mellytöl a' Madurai út ál

tal elvállasztatik , 20 mfd.

a' hossza. és7 a' szélessége,

riskásával bövelkedik , de

nagy áradásoknak ki va-

gyon téve'% lak. 60000 be-

csültetnek; a' Hercz.ek v.

Raja , Hollandiának (most

Francz. orsz. ) kormányo-

zása alatt vagyon.

orsz. mellyben Ferdinandus Maduatani , népség Thraciáb,

kathoíikus meghalni szán- Maeander , fftviz k. Asiában,

dékozott , mivel ez néki egy

jövendölo által jelentetett.

tekervényes folyásától vett»

nevét. 1. Anadoli.



Maeatea , Osnabrück-Ellarid ,

S. Christoval , Pic de la

Boudeuse (17O 53' É.Sz. 148o

12' К. H.) eggyike a' társa-

sagi szigeteknek Polynesiá-

ban , 3 angol mfd az által-

mérôje. A' számos lak. hos-

8zu hajat viselnek , 's hal

börökkel kivált háborukor

ruhazzák magokat. Az ö Fe-

iedelmek az O. Taheitiszi-

get Királyának adófize-

tôie.

Maedi , népség Thraciában ,

Maedika tart.

Maehren, Morawa , Moravia,

Morva orsz.- Markgrófság ,

Cseh orsz. Silezia , Magyar

orsz. ée Austria közptt, (40o

35—5°° l*' 28"ig É. Sz. és

32o 50' — 36o 10' K. H. ; a'

nyolczadik északi ég hajlat

alatt. Nagysága 468. 7.§fiop

□ mfd. tészen. Morva fek-

vése a' tenger lapjánálma-

gasabb 80— 150 öllel. Es igy

magasabb Austriánál, Ma

gyar , Török, és egész északi

német orsz.nál. Alacsonabb

Bajor Sváb tart.oknál. Leg-

magasabb a' Spigliczi hegy

tet&nél (150 oll.) legalaoso-

nabb Landshutnál (82 oil ).

Hegyei: a Sudeti, és Kárpá-

thi bérczek ágaiból álla-

nak , 's az egész országon,

kiváltképen pedig az északi

és éez.nyugotirészeinnyuj-

toznak ; mellyek közt leg-

magosabbak a' Spiglitzi ha-

vas , melly 4400 láb ma-

gosságu a* tenger szine fe-

lett ; a' Vaterberg, és Ma-

berg. A' hegyek közt talál-

tatnak nevezetes üregek,

mellyek közt elsö a* Maczo-

cha ürege. Folyói a' Balti,

Atlantikum, és fekete ten-

gerbe folynak , légnagyobb

esésôk 641 Ölnyi. March v.

Morawa , Taya , Igla , Sa-

sawa , Betschwa , Odera ,

Morau, Hanna, 's t. m. szá-

mos tavai is vannak , íi-

vált déli részein. Hegyein

a' klima hideg , és durva;

légnagyobb bidege 22e R.

szerént kevesebb , de- eg.és-

séges ; légnagyobb hévség*

28o Reaum. szerént több,

a' lapályokon pedig lá-

gyabb melegebb, de válto-

zóbb (5o°nyi) és egésség-

telenebb; levegôjének kö-

zép mérséklete a' pin-

czének hivességével eggyez.

A' földe termékeny. Produc-

tumi ezüst, vas, réz, köszen,

márvány , draga kövek, ki

vált topázok , timsó , ter-

mészetes kénko , érezes for-

rások, gabona , len , ken-

der, gyümölcs, bor, за»

frány , édes gyôkér, gubacs

dió, gesztenye, 's t. efféle;

marha, iuh, disznó, lud,

hal 's t. ef. , de azonkivül

medve, és farkas is. Morva

orsz. a' császári, és királyi

Szileziai résszel eggyütt

Lichtenstern szerént 422 1909

milvelt holdat számlál. E-

zen orsz.nak különös hely-

ségeknél feljegyzett holdak'

számát csak az alattvalók',

és paraszt' birtokairól kell

érteni. Marha tartásai is

nevezetesekt 12,5326 lovakat,

54.567 ökröket, 286808 tehe—

neket, З95907 juhokat Va*

t. számlál. Lak. kiknek szá-

ma 1,671803-ra tétetik, na-

gyobb részént tót eredetü-

ek , kik külömb nemzetsé- |

gekre u. m. Hannákokra, !

Slawakokra v. Slowakokra,

Walachokra's t. ef. oszol-

nak , 's szokásokban , nyel-

vekben , és ruházotjokban

egymástól nagyon külöm-

böznek, de vannak Morvá-

ban sok Németek is, és Zsi-

dók. Az uralkodó vallás it-

ten a' kath. de találtatnák

számos Protest, és Zsid. kik

27 ezerre szaporodtak ezen

orsz.
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orsz.b. Fo fabrjkájigyolcs

ban , és gyapjúban foglala-

toskodnak. — Morva orsz.

MZ Austriai Csász.hoz tar-

tozik , 'б egy tartom.béli

Gubernium által kormá-

Ziyoztatik f mellynek feje

egy királyi Helyt. v. tart.

héli fbkapitány. Hat u. m.

Olomuczi , Brünni , Iglaui,

Znaimi , Hradischi, és Pre-

raui ker.ekre osztatik, 's 7

királyi vsokon kivül 90 ta-

nácsos vsok , 170 mvsok ,

8171 falúk, és általjában

189241 ház. számláltatnak.

Mathren , Prusszus. 1. Kat-

scher.

^■Maehrenberg , mvs Marburgi

ker.ben al. Morva Mark

Gróf.fcan ; fölötte egy vir

vagyon.

Maehr'uch Budwitt, l.Budwitz.

Maehrische Gebirge , Morva

országi bérczek , eggyik ré-

eze a' Sudeti bérczeknek Si-

lezia , és Cseh orsz. között

24 mfd a' hossza Münster-

bergtol Teschenig, hol van-

nak Puselberg , Kochherg,

Kalinkenberg, Marienberg,

Bischofskuppc 'st. m.

fAaehrisch-Kroman , vs Morva

orsz.nak Znaimi ker. Rotin-

ka mellett , tartozik Liech

tenstein Hercz.hez, 194 há-

zaiban 1270 1. számlál , va

gyon egy vára is. Talál-

taf ik itten timsó , kôszén,

t«ngertajték , és egy hamu-

zsir fozo.

JVlaehri'ch - Neustadt , 1. Neu

stadt.

AJaelarsee , fó kozép Svéd orsz.

ban, 18 □ mfdeket foglal,

«V 1.300 többnyire termé-

itenv szigeteket, Stockholm

mnllett a' Bálti tengerbe ki-

fnly, 's Hielmar tavával

ftszve vasevon kapesolva.

Habí s és hajókázható.

IMaéïk , folyóeska Austriának

Еич alatt levo részében,

Bus. lex. III. DAIU

Bécsi erdô felett fekvo ne-

gyedben, melly Sz. Leon«

hard alatt Melk fóval eg-

gyesül.

Matimersdorf, 1. Männersdorf.,

Maeotae , p. 1 ) Asiai Sarma-

tiában lakott népségeknek

köz neve. , a' Bosphorui

•zomszédságában esinosab-.

Ьак , ettöl minéltávulabb,

annál vadabbak, és durváb-

bak voltak.a)Maeotae nevet

viseltek az Europai Sarma-

tiában , Maeotis tava mel

lett lakók is.

Maeotis , p. tó Európai Sar-

matiában, Taurusi Cherso«

senus fold szorosnálkezdod-

vén keletre 9000 stadiumra

terjed ; más nevei : Scythi-

ca stagna Maetidis , Cim-

meria ijalus; Scythiai nyel-

ven mae. hott. (hajózás-fo).

Me»rA¡jcA- Friedland , 1. Fried

land.

Maerizuschlog , 1. Mjirzzu-

schlag.

¡daestr'wht , vagy,Maastricht ,

С 5°° S1' 7" E- Sz- 23° »°'

46" К. H. ) jeles, és erüs

vs Belgiomban , a' volt Fr.

orsz. also Maas oszt. ezen

fó egy hid által öszvekap-

tsolt két réb/.re osztja ezen

Vst, mellyek küzzül a' <ó

jobb partján fekvö Wick-

nek neveztetik , rendeseo ,

's szépen épíilt; vannak több

■jeles piaezi 3000 h. és 17960

1. kath. réf. és luth. A' nagy

vásárpiaezon áll a' derék ta-

nácsház, melly szép kbnyv-

tárral,és harangjátékkal di-

szeskedik , a' paráda' pia-

cza fákkal bévagyon kerít-

ve , a' tempi, a' fegyver-

háza , és tárh4zai is neve-

zetesek. Találtatnak itten

pos/.tó, flanér, feryver, Q-

veg, szappan , bör , pálin-

ka , keménvíto , tençerisô,

borsoskaláfsok , lampások,

búzér, dohány.ká vé, katang

23



fahr.; a' Itereskedése ele

ven. — Ezen vs vizzel el-

boríthatik. *— A' közellevö

Sz. Péter hegye ( S. Peters-

berg) S. Pierre varáról, és

kóbányákról nevezetes ,

melly alatt tobb mint 12000

, utak terjednek , 's tÖbb

mint 40000 embert foglal-

hatnak. Ezeknek ker.ek 12

¿ra járásra tétetik , 's egész

' Lüttichig terjednimondat-

nak.
Maestro, Mestre, (35o 29' 6"

É. Sz. 29o 40' 54" K. H.) vska

Velenc/.énék elleneben a"

parton , igen gyönyörü vi-

dékben , a' Lomb. Velen,

kirs. Musone fónál, mellyen

rsónakokban a' Lagunák-

ba érni lehet, honnét még

egy órányira vagyon Ve-

lencze. Találtatnak itten

a' Velenczei nemességnek

sok mulato házai.

Maeter , város eggy. Belgiom

orsz. 2900 L

Matusethurm, egér torony , ré

gi doit torony Rajna fó-

ban, Bingen mellett a' Bin

ger-Loch nevü üregnél. Tu-

lajdonúl

Mauththurmnak , kellene ne-

veztetnie , mert itten vám

szedetik. A' kozonséges ne-

vezetét származtatják azon

efferekt&l , mellyek Hatto

Mocruncziai Ersek által, egy

drágaságnak idején , egy

csürben megégetettszegény

emberek', mint szükségte-

len fold terhének hamvai-

ból termettek , 's azon ke-

gyetlen Papot mindenütt

iildbzték , míg végtére a'

mint a' rege bizonyítja ,

általok ezen toronyban meg

emés/.setetett. .

Maeydfsprung , Mä?desprung ,

két magas köszikla egymás-

nak ellenében Anhalt-Bern-

burffi Harzgerode nevü hi-

vafcalban , hol Selkefolyója

Щ

által mégyen. Vannak it-^

ten vas, és pléh hámorok,és

papiros malom.

MaffAubrense , vs Nápoly orsz.,

1 erra di Lavoro tari. 2660 l.

Maß a, helye. Portugalliának

bstremadura tart. Vagyon

egy királyi kastélya 400 h.

és 2480 1. azonkivül egy i-

szonyu nagy klastroma ,

melly 300 kamarákat 2 bi-

bliothekákat, mellyek' eg-

gyike 70000,a' másika 10000

kötetekböl ¿11, egy Gymna-

siumot , általjában pedig

860 szobákat , a* tornyai-

ban pedig 160 harangokat

foglal, kivülröl messzeter-

jedö kertektol korülvétetik.

Mag , 1. Zürichi tó.

Magadnscho , elég nagy folyó

Afrikának keleti partján ,

melly a* hasonuevü orsz.

ban E. Sz. 3o alatt tengerbe

esik ; az ö nagysága, és ren

des áradásamiatt azArabok-

tól Magadesui Nilnak ne-

veztetik.

Magadascho , kirs. Afrika' ke

leti partjának északi részén ,

szorosabb értelemben véve,

még nem eléggé esméretes,

az elöbb leírt fó által ha-

síttatik. Ezen tart. elé? gaz-

dag, és termékcny. Némel-

leyk azt mondják hogy a-

ranya, ésezüstje is vagyon.

Használható novevényi eíe-

gendök ; de még is a'riská-

ea, és árpa, mint legközön-

ségesebb élelmények, leg-

szorerosabban miveltetnek.

Találtatnak itten kiílonfóle

gyümölcsök , jeles déligyü-

mölcs 's t. ef. marhák , ju-

hok , lovak, tevék , szár-

nyas állatok , és vadak ,

sok hfclak , számos elefán-

lok. Lak. arab származa-

túak, kevessé megvadultak,

de még is szelídek , barát-

ságosok, vendégszeretok, de

a' mellett hadakozók is. Ma
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Üomed' vallását követik, Itt

vagyon

Magadascho , jeles keritett

vs, 's lakóhelye a' kir.nak ,

azon öbülnel, mellybe Ma-

gadascho' fójaszakad , bá-

torságtalan kntötövel. A'

házak többnyire palléro-

zott kövekböl rakva, és ve

res , zöld, vagy kék festék-

jkel befestve vannak , lapos

fedelüek , 's ablakok he-

lyet csak lyukak szolgálnak.

A' kereskedése elég eleven,

kivált elefánt csoñtokkal, és

viasszal.

Magaduxo , I. Magadascho.

Magdala, vs a' Weimari Hrczs.

ben 127 h. 400 1. s/.ámlál ;

vannak harisnya szövö mü-

helyei.

Magdala', (Mat.' 1,5,39 ) vs al.

Gallilaeában Palaestinában

Jordán tulsó partján Bethu-

lia körül.

Magdalena falyójn, nagy folyó

Spanyol Carthagena tart.

déli Amerikának Terra fir

ma nevü részében Bogata,

Gallinazos 's t. m. vizeket

felvévén, a' Mexikoi öbölbe

szakad.

Magdalena stigetei , (47o 1.3' —

47° 42' É.Sz óiO.do'K. Я.)

ész. keleti Amerikánál , ke-

. vés halászoktól láttogatat-

nak , és a' hajósoknak igen

veszedelmesek. Az Anglia

Newfoundland Helytart.hoz;

tartoznak.

Magdalsenna , vs 8 mfd. Jeri-

chótól ész.ra Judaeában.

Magdeburg,Herczs. német orrz.

,ban, a' legrégibb idokbeû

része vaía ez Ostfaliának ,

's égy fö Pü&pokség , met-

lyet I. Otto Csász. 9.37-ben

fundált, 's 967-ben. Ersek-

ségre emelt, ennek tulaj-

don megyéjét az Albís, Oh

re, ésBude folyók közt fek-

vo tart. formáíta , 's ez alá

tartoztak a' Merseburg!,

ííauraburgi , Meíszení , Ha>

velbergi, Brandenburg!, Ca-

mini, ésLebusi Püspokségek.

Ezen Ersekek lassan lassan

minden hivatalokat a' vilá-

gi hatalmoknak alávetet-

ték , mellyekböl azután,

Magdeburg' Hercz¿sége íett,

és i,4 1,3 évtôl ólta a' Bran-

denburgi Markgrófok' fa-

müiájából választattak. A'

Wesztfáliai béke szerént

Fridrich Wilhelm választó

Fejedelemnek adatott , , a'

kóvetkezés jussa ezen Er-

sekségre , hogy ezt August

Szász Hercz. az akkori ad

ministrator halála után

jnint független örökös vi^

lági Herczs. et bírhassa, a*

Svédeknek általengedett Po«

meraniai tart.ok helyett t

16,50 eszt. fogadta el elöre

vigyázással a' hüség ajánlá-

sát , és 1680-ban August

Hercz. halála után egészen

az ö birtoka alá esett. E-

zen idötol fogva a' Tilsiti

békeségig a' Brandenburg!

háznál maradt, melly sze

rént mind a' két , Alb is

nyugoti partján fekvö ke-

rületeí , a' sokkâl nagyobb

és jobb része az ujonnan

felállított Wesztfáliai ki-

rályságnak engedtetett ál-

tal. Mellynek Holz nevít

kerulete 41 ,5/16 □ mfdeket

16 vsokat, 18 kir. és 1 hercz.

hivatalt , 186 falúkat , 90

nemestelkeket, és szabadjó-

szagokat, 69 majorokat, 166

vizi , és 18.3 szélmalmokat,

24 téglavetftket , 7 vízi, és

7,3 szárazfoldi vámot, 20133

h. és ( 1791 eszt. ) 1.3.3009 1.

ezámlált. A' Saal' kerüíete

10 t/16 □ mfdön 7 vskat

6 kif. hivatalokat, 1.32 falú

kat, 32 nemes teleket 32 vizi ,

és ig szélmalmoÉ, íotégla-

vetöket és ( 1791 ) 5172,5 I,

Mind a' hett'ó ¡tnintegy

2.3*
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líooooo for. jBvedelmet haj-

tott, Ocker, Saale ,és Alius

os/Л. réàzeltetett — A' Bur-

kusnál roaradt része ezen

Herczs.nek foglalja Jericho-

wi, és Ziesari ker.eket. 1813

eszt. foglalták el ezen Hrcz.

eéget a* szßvetséges seregek,

's a' Bécsi gyüles végezése

ezerínt Burkus birtokaihoz

vissza-adatott. Itt vagyon

Magdeburg , Parthenopolis ,

Magdeburgum , (52o 6' 13"

É. Sz. aç>o 18' К. H.) fo

vea a' most leirtHerczs.nek

Albisnak bal partján, melly

egy uj me«terséges fó Ihle,

és Stremme által Havelhez

kapç.soltatik. Ezen vs osz-

tatik régi, és új Markra, a'

Neustadt Sudenburg , és

Fridrichstadt külsö vsaival,

egy jeles eroséget formai,

itt vagyon lakhelye a' luth.

Consistoriumnak.21 1 utszáji

és piaczi ezen vsnak 1073

lámpások által vilagosítat-

юак , és 3233 ház. 25870 1.

számlál. Vagyon egy felleg-

vára , egy pompás gothus

formara épített püspöki

tempi, éskáptalanja, 5 deák

oskoláji , egy tart.béli raes-

terségek' oskolája, 2 keres-

kedésbéli oskolája 33 trivi-

ál oskoláji, egy Walloni ,

f'ranczia, éskath. oskolája,

szegények számára rendelt

gazdag intézetjei , 1 fenyi-

ték' háza , baba mester-

ségnek oskolája, és tbbb Bi-

bliothecáji. Lak. kertész-

kedésbol barom tartásból,

eerfözesböl, mindenféle mes-

terségekbôl, és gyapjuharis-

nya , kesztyü , selyem

gyolcs , és ezbrpántliba ,

gyapju materia, selyem ha-

risnya fayence , dohány ,

czukor , katang , cserépe-

áény, pamut , viaaz, kaláp,

ezappan, szalamia , aranyos

nyerik élelmeket. A' k«*

reskedése eleven , melly e£

királyi váltókaesza, több

rakodóboltok, és 2 országo*

vásárok által elömozdita.

tik ; kiváltképen jeles itten

az áltmenü kereskedós , a'

küldozés, és a' hajókázás ;

ezen utolsót birja a' vs ki-

rekesztvén egyebeket egéV

szen Hamburgig, azonki-

vül gabonának Albison va-

ló szabad kivittetéüét , ha»

jók megállitására, és porté-

kák lerakására valo just.

— Itt született Guerike Ot

to 1602 eszt.

Mondial, helys. Phoeniciában

Doratól 5 mfd. Ptolemai»

veba vivó uton.

Mageddo , Megiddo , helység

Manasees fbldén (Jos. 1 1' 27).

Itt halálosan megsebesitte-

tettJósias K., Necho Aegyp-

tusi királlyal hadakozásá-

sában , II. Krón. 35, 19—24.

Mugellania, Magellan Földje,

1. Pattagonia.

Mngellani Tengerstorulat , egy

100 tengeri mfdnél hos-

szabb , és 2 — 3 mfd széles .

tenger.zug déli, Amerika, és

tüzfüld közott , melly sok

6zép révekkel , és ellátha-^

tatlan öblökkel diszeskedik,

de sok kftszálok, és záto-

nyok miatt veszedelmes a'

hajósoknák , mert eszt.nek

nagyobb részén a* legna-

gyobb's legborzasztóbb szél-

vészeknek ki vagyon téve.

Nevét nyerte Magalhaens

Ferdinandtól, a' ki ezt, 1.520

eszt. az elso világ' körül-

hajókázásakor felfedezte.

Maggen'.o , vsLomb. Vel. kirs.
a.r haidani Majlandi Herczs.

ЗЗ90 I» t ,

Maghcrnlin, falu Hiberniának

Armagh Grófs.ban, vannak

mé"szk<!( gödrei , és nagyvá-

szon fehérítojí.

papiros '*t. ef. fabrikákból Mogindanao, Mindanao,
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K. H. ) legdélibb azon szi-

getek közül, raellyek China,

es Borneo közt vannak A-

siáben , legnagyobb hoss/.a

IteletrÔl nyug.ra i.35, 's kö-

¿épszerü szélessége ész.rol

délfelé 75 íraliez. mfdefcre ,

a' téressége pedig 2¿6u Q

mfdre tétetik , a' ker. '¿40

német mfdöt foglal. Van

nak sok bérezei mellyek

közt több Vulkánok talál-

tatnak , p. o. Saiigil; mint-

egy 20 nagyobb 's hajókáz-

ható folyók , kissebb pedig

több joo-nál p. o. Pelangy,

Kuruan, melly arany fo-

vényt hajt, 's t. m.; ázi

mos tavai , mellyek közül

legnagyobba' Laño v. Mala-

no, és Öblei, 's ezek közt leg

nagyobb az Iljano oble. Bel

iefében az égaly égésségte-

telen , a* levegö közönsege-

sen forró, ködös , és habo-

rús, mert a' pártokon nyuj-

tozó magos berczek akadá-

Iyoztatják a' tisztitó szele-

ket ; a' partoknál pedig

s/.ározabb, frissebb, és egés-

ségesebb. A' földje rermé-

ketlen , mert ennek nagy

részét homok , száraz szik-

lák , 'e magos hegyek , a'

másikot mély mocsárok, а'

harmadikat sürü sok epí-

tóknek , és asztalosoknak

«zolgáló fával bftvelkedö er-

dôségek', vagy tüzokádó

hegyek borítják. Csak né-

melly vidéki jutalmazzák

meg a* földmivelö fáradeá-

gát, 's ezek bbyelkednek,

risk ásával , kukoriczával ,

betel leí , mindenféle zöld-

ségekkel,t ; gyökerekkel, in-

digoval, czukorral, és Spa-

nyol náddal; találtatik itt

azon kivül kokuszdió, sago,

cassia , és fahój, melly sok-

szor haszonvétetlenül ha-

gyatik el. Vannak itt vad

lovak, bivalok, szarvasok,

dieznók , majmok, kecskék*

házinyúlak, nagy szárnyas

egerek, tyukok , kácsák ,

Ludak, külpn vad madarak,

méhek , mellyek raézzel, é*

Viasszalszolgálnak, kis kro»

kodilók , Jygyók , 's ezek

közt a' legveszedelmesebb

mannetin nevü kigyó , é-

neklö szunyogok , ezerlá-

búk, skorpionok, gyöngyöh

's t. et*. Az asvAnyok orsz,.ból

legnevezetesebbek a' so , é»

arany. A' lak. këzzé tar-

toznak О a| Magindanaok

kik ezen szigetnek déli ré-

szén lak.nak, 'skôzépnagy-

ságuak , széptermetüek , fi-

nom taguak , eetétbaroák <-

kicsiny fejüek ^ hobszas ké-

püek , lapos homlokuak,,

TÖvid orrúak, fekete sze-

müek , nagy szájuak , kie

ajakuak, fekete foguak, é»

fényiô fekete hajuak; kiti;-

-pík a' szakállokat, 's mind

a' két hüvelykeiken ne-

velik a' körmeiket. Az- ó'

fegyverik: tôr, nyil, lánd~

zsa , kard , puska, és pai/.s.

A' nyelvök Malayi nyelv ,

a' vallások pedig Muhamed

vallása. Házaik fából va*

lók, sással, és ságolevekkeí

béíedve 'a karókon nyug-

szanak. Ok az evésben igen

mertékleteeek ; iö élelmé-

nyek a' riskása; földmive-

léssel , érczmívekkel , hajó-

csinálással, so, és saíétrom

fözessel , kereskedéssel , és

tengeri rablással foglala-

toskodnak. 2) Haraforaa. 3)

Iljanok , kikkrôi a' tu-

lajdon helyeken több mon-

datott; azokon kivül pedig

Biesayas, (keres/,telt Indi-

ánusok a' Philippi szigetek-

rbl ) , Bantschillek , Davi-

tarok , Çaragos , Lutaos,

Sitbanos; azert; tehát 14

nyelveken be^zélnek егьп
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«zigetben. Ezen sziget 16 îo' К. H.) ker.béli vs Orosz*

Sultanok,és 17 Raják által Kiow oszt. 2.3101. számlál.

kormányoztatik , 's 4 ré» Magnustow , varos Sandomirï

szekre u. m. 1) Selanchani Wajwodságban új Lengyel

«s Magindanaoi Sultán' 1200 ors/.. ban.

□ mi'dnyi birtokaira. 2) Az Magny , vs Francz. orsz. Sei-

Iliani birtokokra. з)А' Spa- ne es Oise oszt. '¿96 h. 1400

nyolok tulajdonaikra , hol lak.

vagyon Sambuanga; es 4)1 Magny le Desert , vs Fr. orsz.

Az Angol Bunwumevü bir- Orne oszt. 293 h. es 2890 1.

tokra Oüztatik. Itt vagyon Magny Vernais , varos Francz.

Magindanao , régi fovsa ezen ■ orsz. felsö Saône oszt. Oig-

szigetnek Selangan Sultan non íónál. Vannai; 440 1. és

birtokaiban 1 ijf mfdre fek- egy vashámorja.

szik a' tengertbl, 's csak né- Magra , Macra , fó Italiában;

hány lakhelyeket foglal. Apennini bérczekben ," azon

Magliano , vs a' Papa' birto- nevü vólgybeft ered , Sar-

kaiban Tiberis mellett. Ne- zana mellelt &' kbzép ten-

vezetes a' fô temploma. gerbe szakad. A' Magrai

Magncn- Laval, vs Francz. orsz, vólgy Toskana N. Herczs.

felsó Viennei oszt. Bram fó- ben fekszik. '.

nál , melly 680 h. 26.50 1. Magrebinek , i. Maurok.

számlál. • ' Muguelone , Montpellier, vs

Maguan, vs Francz. orsz. Gers Francz. orsz. Hérault oszt.

oszt. 3220 1. egy föld szoruláton, melly

Magna V'ucea , helység Olasz között, és a' szára'z föld kb-

orsz. also Po oszt.ban va- zött egy sáros tó vagyon f

■gyoh egy réve,és 1 kastélya. 213 h. ; lak. halászatot üz-

Magnesia , ; Maevandri , ' vs Jo- nek. ■>

' niában Maeandeiy lulajdon Magüento, falu Kafcongo orsz.

' képen Lethaeüs vizénél ; ban, déli Afrika' alsó Gui-

nagy emberek' születése fol- nea tart. Soejnoból eredt ke-

de ; Magnesia Sypili , e' res/.tények lakják kiknek

hegy alatt Lydiában, Pho- itlen egy tempi, vagyon.

¿aéa, és Smirna vsoktól nem Madura, nagy hegy Szepes

ihéssze Föld indúlassal el- Várm. azon nevü'jarásában,

-pHSztult. PodolincZjés Hanusfalva^ö-

Mághésia , Magnesia ad Mae- zött; . «»• r-'i ■

'artdru'm-, nép'eá vs Maeander Mugufa f -HoKenwald , Megu-

vizénél w. Asiában mostGi- re ; Oláh falu Erdélyben

gelhissar Natoliában. .- " Th*>rda-Várm. vannak ¿vas-

Mugmtei ,' népség a' régi gö- hámbrjai. • ><■ _;¡ - пт

rtíg orsz.ban. • i'< - Aáagura , Maguren , Megura ,

Mtgnetnaja , helys.' Oros* O- Oláh> falú Erdélyberi Hu-

renbur? Helyt. nem messze nyad " Várm.ben. Vagyon

felsô' Kisüt tot-kolatjától ; egy Gbrbg nem eggyessült

vahnak:57 hazai 's egy mag- pléb.arany,és rzüst-bányáji.

nes'i vagy • vas - hegye. Magyar, Nagy, GroszMagen-

JMagniszow , vs a' volt Varsói dorf, mvs Posony Várm.

N. Herczs.nek Radom oszt. ben, Csalló szigetben-, kis

hern messze Piliczának Visz- Magyar mellett. Somofjá-

tulába való hefolvásától. tfil 2 Posonytól 3 1/2 óra.

Magnowka , (49O ¿' E. Sz. 45o F. U. Religyió fundusa , efe
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més nemes fam. Lak. Magy- es Bukowina ; kel.rol Erdély

ïtath. tulajdon pléb. és kie 's Oláh ország; délre Ser-

Dunán levo révvel. ; vía, Slavonia , Horvát or-

^АащуатЬгИ , 1. Bel. Szág ; ny.ról Stiria, Austria,

J&agyürßtbm , tôt falu Liptó 's Morva orsz. Csak bis ré-

Várm.ben Sz. Anna meUett. sze szomszéd, a.' Prussziai

Vannak két nemes telekei , , Szilesiával. Eszakra és ke-

egy savanyu forrása,, 44. let.re Kárpát hegyek ; délrat

kath. 186 evang. és .5 zsidó Temes, Duna, és Dráva vi-

lak. kik foldmívelésból éi- . .. zek ; nyug-ra Mura, Lajta

nek. ,-; vizek , és Getiu* hegyek ál-

Magyar Fráta , mvs Erdélyben tal választatik el. Egykor

Kolos Várm.ben, Mocsi ker. felsô, ée also felekre oszta-

ben hegyek köztt. F. U, több - , tott: azon része, melly Sze-

nemes fam. Lak. Magy. O- ' pes Vármeg*n.ek csúccsálól

láhok , ref. ésó hit. tulajd, . Tisza vizének Dunába, ve-

pléb. Kolosvártól 7 \fl\ óra. . gyültéig képzeíve vont line-

Magyur Lapos, Josip Lapos, f án innen déli- napnyugkrai

Ebenfeld , mvs belsô Szol- - fekszik , felsô; az pedíg ,,

nok Várm.ben, azon nevii . melly tul északi keletre fek-

ker.ben , Déstñl 9.¿ra. La- *zik , alsó. Magyar orsz.nafc

. pos vizé mellett. F. U. több- _ mondatott. ...

Жire G. Esztërhàzy. Lak. N a gy sag.a a* Temest

igyárok, Oláhok» egyes. búnsággal-, és Oláh-Щугиа

- ! és ó hltüek , vásárokkal. határokkal 4038 Q mfde.k-гв'

Magyar. Ország, Regnum Hun- számláltatik r,'s ,Í2y fél ajk-

garia'e , Ungerland- Tulaj- kora,mjnt Spany.ol ország »

don neve/.etét vfltte uralko- 's Francz, ors.Ä.nak. mint-i

dô lakositôl i kik «¿t/vi^éz -.¡egy i/3,reezéf, Budán^ftbb

fegyvereikkel Krist, szüle- . etsik a* del mint; Bru-

tése Sitan IX-dik században . nában ,,, ,el£bb 10' 49"-al

hatalmok alá hódították. . mint Bécsben* 1 órával 6'

Latiumi , . és német nevét , 59" elñbb mifyt Páirisban»

hogy Ung tól , v. UngvàrÇcl , Síklapjának a' kôzép ten-

vette légyen , bizonytalan. ger' szLnônél felletíb , je-

•Miagyar ország' ,me;g- , melkedése 6^—1,50 ölnyi ; '*

esmérfcetése m,a'thi,e- . , így alacsonabb MorVa, Au-

m at i к a i t* к é n te t b ö I, stria, Bajor, Würtenberg,

's f e 1 o s z t a t á s a : Eg ;a- Hollandia országoknál; ma-

latt fe к V ése: Europának gasabb a'Tör.ö'k, és.nyugo-

észak-keleti tájjékábfin 1 a' ti Német tartpmányokn^ál i

mérsékletfe övezetben , az leghosszabb nap)a, és észa-

öttidik — hatodik felsô ég- kája 14 , (lqgrövidebb 10 ora,

hajlat (clima) alatt, az é- , Jegnagyobb ,héségq . 28o

szaki szélességnek 44—50? , nulla felebt, legnagyobb hi-

's a' keleti hosszúságnak dege чо® ,a% fagy ;jel alatt

33—4o°-ig terjedt el; 's igy . ,R. szerént. Magnesi -tô el-

közelebb fekszik az ész. aar- hajlása az északi . sarktól •

ki, mint az egyenlitö kor. mintegy 17^ 34'. A' Secun-

hez , Francz. országgal_, és dumos pendulum hossza .3.

résznyire Német orszásgal lábnyi 's 1 1/4 újnyi.— 'Sígy

a/.on magasságban. Határi : MagyarOrszág a'régiPanno-

ésaakról Szilezia, Gallitzia nia, N. Moravia » Dicta t



és Sarmatîa részeit foglalja

magában. Tulajdonkép. 4.

kerületekre osztatik : I a'

Dunau innensó. II. a' Du-

nán tulsó. III. a* Ti&zán in-

"nensô. IV. a' Tiszán tulsó.

Mindenik kerület néhány

Várm.kre , 's némelly ki»

ker.tekre választatik el. A'

Dunán tulsó kerülethez tar-

toznak 11 Várm.k : Mosony,

Soprony , Vas , S/.ala , Sö-

mogy, Baranya, Tolna, Fe-

jérvár , Weszprém , Eszter-

gom , Györ Vármegyék. A'

Dunán innensö ker.heztar-

toznak 13 Várm.k : Posony,

Nyitra , Trencsén , Arva ,

Liptó, Thurócz, Bars, Zó-

lyoro , N. Honth, Komárora,

Ñógrád, egyesült Pest , Pi

lis, Solt, egyesült Bács-Bo-

drog Várm.k , a* Jász és kis

Kun ker.tek , 's a* Csajkás

kerület. A' Tiszán innemô

ker.ben vannak n Várm.k :

Szepes, SárOs,Zemplin,Aba-

u j , Ungh, Beregh, Torna,Gö-

mör ,'s к. Hont, Borsód,egye-

sült Heves , külsö Szolnok,

és Csongrád Várm.k, a' 16.

Szepesi vsokkal. Tiszántúl

psnek и Várm.k: Merma

ros , Ugocsa , Szathmár ,

Szabolcs , Bihar , Békes ,

Arad,' Csanád , Torontál ,

Temes , és Krassó , N. Kun-

sággal eggyütt , 's a' Haj-

dú vsok , és Olah-Illyrus 2

határ Regementek. Mind

ezen 46 Vármegyék kissebb

' részekre , mellyek járások-

nak mondatnâk , felosztat-

ták. Görög, és Kerekes Map-

pájin látni valók. Bennek

találtatnak .szab. Királyi ,

Püspbki , privilegia^ , és

más mvsok , faluk.és pusz-

tAk. A' Királyi vsoknak szá-

ma 43, a' püspokieké 8» e-

gyéb mvsoké 6.91 , egyébb

helvséfireké 11068- Ezek

köztt 30—40 ezer lakos.kal

bíró^vsok: Pest, Debreczen,

Posony , Buda, Szeged, Sza-

badka ; másoknak 20—30;

10—20 ; .5— 10 ezer lak. van

nak. Vannak 15—20 ezer nép

számú mvsi,és faluji is,mint

Kecskemét, MiskóJcz , Vá-

sárhely , Csaba , N. Koros ,

's a' t Fô vsa Buda.

Magyar ország" es-

mértetése physikaí

tekéntetbôl: Fóídének

ezíne : északi és keleti ré-

szein hegyes , magas , déli,

nyugati, és közepi vidékin

térséges , lapályos, számo*

dombokkal, és halmokkal

változva. Foldének tulaj-

donsági: külömbözök ,,leg-

tobbnyire adakozók. Esza

ki és keleti kerül.ben, hoi a'

Kárpát bérrzei elnyulnak ,

vagy némelly ágaikkal be-

ereszkednek , szíikon adja

a' fold áldásit , Árva , Lip

tó , Turócz , Szepes , Sáros,

Ungvár, Bereg, és Marina

ros Várm.knek ; e' hegy ke-

rítésen belol esr> vidékekere

adakozóbbá válik , kivált

Tisza mellyékein , Tömösi

Bánsáffban , Szabolce , Fe-

jér.Tolna's a't. Vármkben»

némelly helyeken , fekete

földeböl csekély munkával

Önü adományit,kiváltKun-

ságban ; kevés h el yen , fo-

lyó homokos pusztáiin , ta-

gad meg minden zoldséget.

Hegyeí : legnevezetesebbek

Magyar orsz.ban a' Kárpát

bérczei s ennek Lomnitzi

tetoje Szepesben 8316. a'

Kriváni,Liptó Várm.b 8000.

a' Budislavi 6890. a' Suruli

6630. lábnyival magasabb

a' kôzép tenger lapjánál.

Morva ország szélétol kezd-

ve , Szilezia , Galliczia, Er-

dély határinál félhold for-

mán bekeritti Kárpát Ma

gyar országot észak felól ;

Szepes Várm.ben legmaga
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яаЪЬ , úgy hogy szép nap-

pal rola Egerig , és Krakóig

elláthatni. Allya szép er-

dÔkkel gazdag , közepette

magas , fellebb girbe gor-

Ье fákat termeszt ; tetes te-

teje szüntelen havakkal fe-

)érzik , meliyek koztt hel-

lyel hellyel tiszta vizü ta-

vak is taliltatnak. Ennek

három hires kidomborodá-

ei, Fátra, Tátra, és Mátra.

Nevezetes hegyei Magyar

orsz.nak tovább még a' Czo-

bor , Beszkéd , Bihar, Ba-

bagura , Chots, Klyag, Stu-

retz , Szitna , Karancs, Na-

szály , Schlag , Ság , Bada-

csony , Baját, Sokoró, Ar-

pás , Csóka , Fonyod , Me-

csetó, Simonka, Oblik, Re-

gétz , Befzava , Szoroeko,

Osztra, Nyárjúk , Pietrosz,

Világos, Szemenik, Sz. Gel

ler , Tokaji, Fekete, Király

's a' t. hegyek. Ezek közül

némellyek tüzet is okádtak

egykor , de már kiégtenek;

az égésnek nyomai vétetnek

észre maiglan Arva Várra.

ben. Erdei : legnevezeteseb-

bek a' 12 mfd hosszú , 4—.5

széles , bükbös , és tölgyes

Bakony , Weszprém Várm.

ben. leginkább ; a' Vértee

Komárom Várm.ben, Zsilisz

Somogy Vrm.ben , 's a' Lip-

tói i Szatmári , Ungvári er-

dök 'sa't. Barlangjai: leg-

nevezetesebbek az Agteleki

Gömör Várm.ben, Demény-

falvi Liptó Várm.bén, De-

treköi Posony Várm.ben ,

Mazarnai, és Dujnai Thu-

rócz Várm.ben , a' Szilitzi

és Szadelöi Torna Vrm.ben,

Funáczai Biharban 's a' t.

Vizei és kútjai : külombfé-

lék, és számtalanok : sava-

nyú vize van csak nem min-

den Vármegyének, némely-

этек oily bftven , hogy kö-

-Г'Щ. beWl köz italúl szotgál,

ú. m. Eperjee körül; ásvá-

nyos vizeinek sincs száma.

Sáros Várm.ben magában

72 esméretesek ; számosak

vannak Bereg, Szabolcs,Sze-

pes, éa Gömör Várm.ben is.

Nevezetesebb savanyú vi

zei : Bartfai , Balaton - Fü

redi, Lublöi, Tarcsai, Rán-

Jti i Kovácsi, Kelcsi, *s a' t.

Asványosok : a' Bajmóczi ,

Omori , Szalatnyai , Bart

fai, Lipóczi, Bazini 's a' t.

Rezes vizei : a' Szomqlnoki,

Király völgyi(Herrengrund)

és lllobai.; sos vizei: a' Só,

vári, és Pothorai. Hévizei ■

jelesebbek a' Budai , N. Vá-

radi, Egri, Keszthelyi, Tep-

liczi, Ribari, Stubeni. Kén-

köves vizei: esméretesebbek

a' Budaiak , Szobráncziak ,

's a' t. Rôvé változtatók a'

Tatai 's a' t. Folyó vizei

igen számosan vannak , rész

azerént hajókáztathatók »

rész ezerént illyenekké té-

tettethetnének.Legnagyobb

a' Duna, Tisza, és Dráva.

Ezek után valók : Vág, Мог-

va, Arva, Garam , Ipoly ,

Zagyva, Rába, Poprád, Göl-

nitz , Hernád , Tarcza, Top-

lya, Bodrog, Ung, ¿ator

oza, Bodva , Sajó , Rima,

Szamos , Koros , Maros, Te

mes , Béga , Brzawa, Sza-

la , és Sárvíz. Mindnyájan

a' Dunába folynak, Poprá-

dot kivévén , melly Szepes

Vármegyét végig folyván,és

Dunavettzel egyesülvén , a'

Vistulába szakad. Tavai г

a' Balaton, Somogy , és Sza-

la Várm.k köztt. Ezen ma

gyar tengernek hossza 40000

ölnyi , széleseége pedig 600.

Fertô,SopronyVàrmegyének

hosszával 4. szélësségével г

mtfdeit boritja el. A' Pali-

tsí, és Ludas tó, Szabadka

mellett. Ezeken kivül a*

Duna> Sárvize*. Dráva,, Ti
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fera, Maros, Koros 's a' t. sokan meghalnak belölbk ,

számtalan kis tókat , mo- a' Ievegönek változásához

csárokat , lápokat , hansá- képest , magokra nem vi-

gokat, 's tobb e'féléket okoz- gyázásoli , és kivált mérték-

nak. Legnagyobbak, és leg- íetlenségok az oka. Melly

ezámosabbak vannak To- fris , és egésséges a' levegö

rontal, Temes, Szabolcs , Lugos tájjékán ! ,

Ugoésa , ée Fejér Várm.ben. T e r m é s e i : • Asványok-

Hír«s a' hanság Mosony bol: arany, és ezüst bányáí

Várm.ben , a' láp Ugocsá- Magyar orsz.nak Schelme-

ban > az Etsedi posványeág, tzen , KÖrmöczön > N. Bá-

a' Sárvizi íngovány. Fzek- nyänj Nágy Tarnán , 's a't.

köztt némellyek soval bö- gazdagabbakakármely más

velkednek : mint a' Bercze- - Europaiaknál. Born, és Ter-

li , Fejértói , Halászi, Sz. Mi- bernek felvetéseik szerént

halyi , Sinyei, Simai , Sza- - az alsó Magyar oíszági bá-

bolcs Várm.ben; a' Sárvi- nyák adnak eszt.kent 1200—

ziek Fejer Várm.ben. Né- 1300 mark arany.a'FelMagy.

melíyekuek halok hires, orezágiak 300—400 ; 's így e-

Janint a' Pát kai tó pontyai; gyüht 15000—»17000 mark ar.

többnyire náddal szolgál- v. is 8 1/2 mázstát. Ezüstból

nak, mint a' Velenczei tó pedig 87000 markot vagy is

's a' t. Szigetei: legneveze- 435 mázsát. Réz dolgában

tesebbek , mellyeket a' Du- Siberia, és Amerika ufán

na formal i a' Csallókózi, leggazdagabb 'Magyar orsz.

Csepeli , Sz. En d reí v. Nyúl Siberia 80000. Magyar orsz.

szigete. Nagy és jeles a' Sza- S'Zepes , Hont^ Bihar > Kras-

mos, és Mura kiízi is. Fél- só Várm.к ben • 40000 mázsát

szigetei köztti legnevezete- adogat. Már.sáját csak 100

sebb a' terníékeny Sárvizi, • forintra téverí is, 4 millio

Fejér, és Tolna; és a' kies - forintokat hoz bé. Vassal,

Tihanyi Szaía Várm.ben. Krassó , Borsód , Zolyom ,

¡ Levegoje Magyar országnak Ungh , és Gömör Várm.ben

kul^mbiéle fekvéséhez ké- foképpen, nem kulömben

pest külömbäzö: hegyes ré- bövelkedik. 1802 eszt.ben

szeiben híyesebb, tisztább, ' a' vasért , és vas portékák-

egésségesebb, a' homokos ért 173234 for. jott be; te-

tájékokon 's mocsáros tér- méntelen sok feldolgoztatik

ségeken, néhatikkasztó me- itthon is. Damáskusi vasa

leg, és ártalmas. A' hideg készül Besztercze -bányán,

levegojü Arvában nem te- Magneses vasa találtatik

fem egyéb zabnál.és krum- kis Hontban , 's Hliniken.

plinál ; Máramarosban a' ün , kikerül Magyar ország

nó sokszor a' tavaszi vetést bánnyáiból 12 -- 13 mázsa

is béfedi. Tobbnyire mer- eszt.kent. Más nemes és

sékeltt, kivált Duna, és Ti- nemtelen érczek is: mint

Sza mentében ; a' nyári és piskolcz , egérkft , kénkô ,

6szi északákon kôzônsége- kéneso, czinober, czin, vis-

sen hide^re változó. Hogy muth ,. kobált , fattyú réz ,

a' Temesi bánságban a' le- ("nicolum) festoércz , (ma-

vego általjában egésségte- gnesium) aranyf'esték, mész

leu , 's az idegeneknek te- festö ércz 's a' t. elé.í ásat-

metö helyök vol na , igaz- tatik Liptó , Bars , Hont ,

sággal nem mondhatni : ha Vas, Szepes , Bihar, Kras-
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So , es Sz&tmár Várm.ben. nek , és faragní val<5 k5 te-

Soja elfogyhatatlan. A' kö- méntelen sok , Iegjelesebb'

só böven vaü Maramaros- a* Pesti kóbányai , Pro-

ban , ЪеШе: äz 1802-diki montoriumi , Kesztbelyi V

Diétának eloadása szerént, a' t. Malomkóvei Hliniken,

1299887 mázsa kél el. Tíz, Bars, és Szatmár Várm.ben,,

forintjával behoz 1299897o. készíttetnek .,. és minden

for.kat. Sóváron Sáros Vrm. Austriai tart.nyoknak ele-

ben azonkivül ffrznek 120000 gendök. A' Szulyovi köszik-

mázsát. A' ízéksó (Soda , la Trencsén Várm.ben hí-

Natrum) szappannak, ha- res. Mindennémü földei

muzsir helyett külombféle kóztt legnevezetesebb a'por-

mesterségekben , egész m tí-. . czelláqnak valófold, melly

deket ellep Magyar Ország. ásattatik Körmöcz bánya

sikjain Bihar, Tolna ,. Sza-, ¡méllete, Zsarnyónál. Kassá-

bolcs , Fejér Várm.benJ 's.-aiábPápántljTatánál.Edény-

a' t. Vele a' Debreczeniek, -nek való földei is mindert

észt.ként'7000, 's több máz- reszen vannak : nevé/.ete-

zsa szappant. .készíttenek. sebbek a' Posony;, Pilis,

Salétrom» (Sal nítri) mar-. .Szepes Vártnegyeiek , és a'
ha járó trágyás ifoldein. en- • Temesi bánságbéliek : tai-

uyi van, kivált Mosony , \ i,ihj .és.m$* pipáknak való

Fejér, Bihar ,^ Liptó, es. ffö-. ciföld is> találtaiík. .Hont , és

képpen Szaboles Várm.ben,- ^Bihar Várm-btín. A' kôszén

hogy az Ostindiai nélkül- ?çsak nem minden Várm.ben

éppen ellehet. i8o2-ben,be-r «ifö.döztetik fei': eddig a' leg-

Iñle Austiiába 6789 mázsa , ■■Bevezetesebbek a' Sopronyi

Gallicziába ауб-.vitetett kki. ., .Erennbergnélj. a' Pécsvára-

Timsó le^elöszför Pafcádon. di , Tolnáhan , Verschetzi

fözetett ki* .Mátra töviben, Pest Várm»ben '9 a' t. A' fo-

Heves Várm.ben,. azolta, sok, . lyó köveos, kristál» psepe-

más helyekenis készíttetik,. ■ g&ko, calcedon, jáspis, grá-

leginkább Munkácsnál Be-. nit,tajték, fényko,Szatmár-

regh Várm.ben; Már 1802-- ban. . Kiilönös Meteorilit

.ben 427 mäzsa vitetett ki..- találtatik Borpód Várm.ben.

Glauber soja (Sal mirabile. lAsványokkal leginkább bö-

Glauberi) terem Buda roel-i ; , velkedik Zemplin yár.me.

lett, és. másutt is.. KöveL... . T e r m é s.e i, plánták-

is külombfélék Magyar jotsz.. b ó 1 : e/.ek Magyar orsz.nak

•nak : a' jelesebbekböl az o- - , azitít oily kincsei , mint a-

pálnak itt vantulajdon-ha-,., j-any, ezüst,.réz és sóbá-

zája , a' Kassa y és Ej>erjesc -, nyái, Terem mindeneke-

közlt fekvö - Czerweniczá- lött mindenném.ü gabonáts

bar ; a' ¿zép sárga fél Opá-. búzát, rozsot, árpát, zabot,

lé Telki bányán; má» ne- kölest Va' t, A' hazafiúr

.mes kSveké Abaiu} Várm. ! levelekben (Vaterlandsblät-

ben. Màrvânykô leghire-.. ter) az idén Magyar ország

sebb ásatik Jászónál, és Ta- szántó földei számláltattak

tánál; csepkö, a' Detrekkö r 11,103196—1200 ölnyi hold

С Blasenstein) vidékén ; fosz- földekre,a'parlagon hagyat-

16 kö(Dacbschiefer)Visny6- takat 1/3 részént elvonván,

nál Borsódban; alabastrom bévettetnek 7,402130 holdok,

tüzkö imitt amott. Épület- mindenikére állallyába»
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10 pozsonyit számlálván ,

17,402130 mero gabonát te-

rem eszt.ként Magyar or-

*zág. Legsoványabb földe

gabonában Ungvár Vár.me ,

legtermékenyebbek Temes,

Bács , Bihar, Arad, Soraogy,

Peet, Tolna, Baranya, Po-

eony , Fejér, és más több

Várm.k , é« Já»zság , Kun-

ság. Kukoricza sehol Euro-

pábantobb aera terem mint

Magyar orsz.ban , még O-

lasz orsz.ban sem. Legtöbb

vettetik Krasjó- , Arad ,

Szathmár , Mermaros , Be-

Tegh , Weszprmi , Somogy,

S/.ala 's t. Váfm.ben. Ceu-

pán a' Temed bánságban

több terem 100000 roérônél.

Riskáaa böven termesztetik-

Temesi bánságban , kivált

Temes , és ■ Torontál Várm.

ben. Hajdina, a' felsö Vár-

megyéknek vétese, gazda-

gon terem Thurócz, és Sároe-

Várm.ben , elszaporodott

Somogy, Szala , /s t. Várm.

ben is.-' Ikritza ArvaVárm.

nektulajdona. A' mák bö

ven termeaztetik Thurócz ,

Gömör, és más Várm.ben.

Fô/elékei , léñese y borsó ,

bab , 's t. ef. böven terern-

fiek Szepes, Hont Várm.ben

(Bozoknál) Esztergom, Pi

lis 's t. Várm.ben is. Kertí

veteményei mindenfélék te

rem nek Magyar országnak.-

Káposztája legbövebben te

rem Csalló közben , Duna

és Tisza mentébenv Hires

Sí' Buda, és Pestkörül lev 6-

Kovácsi káposzta is. Répá-

}i nevezetesebbek Thurócz,

Weszprém, Pilis Vrmk.nek.

Hagymáji Heves , Békes , A-

rad 's t. Várm.knek. A' har-

.matkása, köles , Szathmár-

ban. Egyébb kerti ztfldsé-

gi : retek , saláta , spárga ,

Ibomány , ánis 's t. ef. leg

bövebben terem O Budín,

Pesten , Posonyban 's a' t.

Szénája természete.sen is bö

ven terem : kivált Mosony,

Posony , Békes , Bihar, To

rontál Várm.ben ; Duna, és

Tisza mentében. Sok he-

lyen eemérik már a' lóhe-

re , bükkön 's t. ef. szénát

is. A' dinnyék is igen ked-

vellik a' Magyar földet ;

f;orög, éssárga dinnyékkel

eginkább bÖvelkedik Sza-

bolce, Bihar, Heves, Nó-

grád, Pest Várm. Jászság, éa

Kunság. A" foldi alma, v,

krumpli termesztés szeren-

csésen elterjedt egész Magy.

országban , leginkább dísz-

lik Mermaros , Thurócz ,

Trencsén, Pest, Baranya'»

t. Várm.kben.

V a d f á i i azonhegyek-

ben , mellyeket Magyar

ország körül belöl magában

foglal , szám nélkül valók,

nem csak tüzellésre, hanem

épíiletekre, szerszámokra ,

edényekre is alkalmatosak.

Milliónyiak fürészeltetnek

deszkáknak , lér.zeknek 's t.

ef. Fájinak nevezetesebb

nemei a' fenyö , tölgy, buk,

eger, szil , hárs , nyir , iu-

har, nyár , köris , tiszafa ,

.«zemerczefa 's a' t. Vadfák-

kal bövelkedni legkivált

Trencsén, Arva, Liptó, U-

gocsa , Krassó , Somogy ,

Weszprém , Mermaros 's t.

Várm.kben. Tiszafa leges-

méretesebb a' GÖmör Várm.

A* Szemerczefa boven van

Somogyban, Szalában 's a*

t. Gyümolcsfája csak nem

mindennémü terem; à' cse-

resznye, megy, aima, kör

te fák legszámosabbak: Po

sony , Komárom, Soprony,

Györ , Esztergom , Fejér ,

Somogy, Sáros, Abauj, Be-

regh , Nógrád , Bihar, 's t.

Vármk.ben. A' szilvafát leg

inkább termesztik Tem»
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Várm.khen szilva pálinká-

даак ; a' diófát Abauj , es

•zomszéd Várm.ben ; az ai

ma, kortve fákat Ugocsá-

Jian , Somogyban ; a' ba-

raczkfákat Soprony, és Va»

Várm.ben aezalni. Mondo-

la , naszpolya, széder, ber-

kenye , szederjfákat ; birs-

-alma, kôszméte, tengeriszô-

16 , és egyéb haeznos cse-

metéket Szathmárban. Szô-

lô-tôkéji a' leghiresebb 'e

legjobb borokat öntik. E-

zeknek vesszeji Aur. Victor

tanúsága szerént Probus Cs.

Altai plántáltattak legelo-

ször Szerem körül, Panno-

jaiában, a'harmadik század

vége felé. Megmaradott e-

zen anva szölft borának be-

.cse egesz Mohácsi veszede-

leraig. Ezolta a' Tokajié ,

melly a' régi Tokaj várhoz

tartozó, és 4—5 mtfdnyire

elterjedett hegyallyán te-

rem,a'fó dicsôség. ltt a' mult

«zázad végén 80000 кара

*zölo számláltaték. A' To

kaj í asszuszölö borral vete-

kedik mintegy 25 eszt. olta

a' Ménesi, Arad Várm.ben.

Ezek után tenni a' Sopre-

jiyi , Ruszty, Somlyói, Nesz-

mélyi fejér; Egri , Budai,

Szekszárdi vörö* borokat.

Ország szerte híressek a'

Szerednyei , Badaesonyi ,

Villanyi, Hegykózi, Cser-

háti borok is. A' Mura kb-

zi édes bor Bécsben igen

becses. Minden hires, és jó

borait munka vólna »zám-

ba venni. A' Magyar orszá-

gi bor termést eszt.kéntte-

hetni 40 millio f'orintokra.

Borral leginkább bóvelked-

nek : Soprony , Роьопу, Ko-

márom , Baranya , Tolna ,

Pest , Zemplin , Hevçs , A-

rad , Bihar, Borsód, Torna,

Beregh , Ung, Abauj, Fejér,

Esztergom, ©yor, Szala,.

Vas , Honth , Nyitra Várm.

Csupán a' Budai hegyeken¿

250 ezer akó terem eszt.ként.

Kereskedésbéli plántáji is

számosak : a' kender böven

terem felsó részein Magy.

prsz.nak , kivált Beregh ,

Zemplin , Ungvár , Sáros ,

Nógrád , Somogy, 's t. Várk.

Leu. Lennel bóvelkedik

annak felsö része , kivált

Szepesség, Trencsén, Liptó,

Thurócz 's t. Várm. Izac»

(Isatis tinctoria) Mezöhe-

gyes kórül vadon nftl ; Po-

iony , Nyitra, Fejér Várm.

ben termesztetik. Krapp ,

(Borz gyôkér) Gyallányon

Somogy Várm.ben sok má-

zsa számra szaporíttatik.

Kerti eafrányt termeszteni

Tolna , Vas, Szala, Somogy,

és több más Vármegyékbenj

Komlót Szala, W<%.prém '*

t. Várm.kben. Dohánnyal

is bóvelkedik , és pedig jó-

val , úgy hogy a' Dünkir-

cheni Fabrikások a' magyar

dohányt a' Virginiaival eg-

gyezönek találták. Bóveb-

ben terem a' jó dohány

Hont , Bács , Tolna, Heves,

Csongrád, Szabolcs, Bihar,,

Ugocsa Vrm.kben , N. Kun-

6ágban , és a' Hajdu vsok-

ban. 1802-ben az Appaltd

felszedett 170338 mázsát;

privatus kereskedök is ki-

küldöttek 17000 mázsát..

Általjában a' Magyar or-

szági dohány- termesztéít

vethetni 360000 mázsányi-

ra. A' Oubaccsal való ke-

reskedés igen felkap : csak

Somogy Várm.ból sok mé-

rö adattatik el a' Timárok-.

nak. Rebarbara gyôkér i*

ásatik ki elég a' Bakonyi

erdöben 's a* t.

•Term ése i Allatokbóli

Szarvas marha szép , és- jó

nevekedtk Magyar ország
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pusztáin , Tisza, és Duna

mellyékin ; különösen Bé-

, lies , Csanád , Temes , Bi

har, Csongrád , Pest , Тог- ■

na, Bács , Somogy , Fejér

Várm.ben , Jászságban, és

• }i. Kunságban. Abban áll

annak fó gazdagsága : 1801-

hen 158600 darab hajtatott

ki , mellyért 57.36887 forint

jött bé. A' Svájczi, Stajer ,

tejelöbb teheneknek szapo-

< rítása sok Uraságoknál

felkapott. Nevezetes erre-

nézve B. Rudnyánszky ma-

1"orsága is Dukán, Pest Vár.

>en. A' Ló tartos fajtájú ;

idöröi idôre nemesebbítte-

tik , Német, Török ménlo-

vak által. Minden ménesek

között mind eddig legjele-

sebb az 1785-ben felállított

Mezö hegyesi,Torontál Vár.

ben , és ennek filiája Bábol-

nán l^márom Várm.ben.

Az elsóben csupán 10000-ret

meghalladja a' lovak szá-

ma. A' G. Hunyadinaít ló-

nemesíttése következik

, mindjárt ama Királyi után;

mind ménylovai , mind a-

nya kanczáji válogattak.

Uevezetesek az alföldön az

Orczy , Alrnási, éskülbmb-

féle Ormény ménesek is.

A' ló neveltetés leginkább

ezembe tünö Torontál , Csa

nád , Békes , Bács , Pest ,

Bars Vármk.ben. A' juh , és

kecske is igen nagy szám-

mal tenyésztetik , Fejér ,

Pest, Békes, Tolna , Vas,

Szala,Veszprem,Gömör,Esz-

tergom,Nyitra,Arva,Zolyom,

's t. Vármk.ben , 1784 eszt.

ólta igen szaporodott a'

gyapjas állat számaazide-

gen posztónak megtiltatá-

eával. Már 1802-ben a' Ju-

hok száma 8 milliónyi

volt. Kivitetelt gyapiokért

■ 4999060 ft. jött bé. Neme-

«ebbedni kezdettek 1773 ól

ta , mikor Mercopailba 325

Spanyol- juhok szállíttat^

tak bé. A' legnemesebb faj-

tájúaknak tartatnak mosta-

nában a' Császáriak Holics-

ban , a' Hunyadi Grófé Ür-

menyben , G. Festetics Im-

réé, Patyon , a' K. Kama-

ráé Buda Örsön H. Alberté

Üváron; Battyányié, Enyin-

gen, 's általlyában a' Fejér,

Komárom, 's Tolna Várm.

birtokos , és árendás Ura-

ké. Mennyire ment légyen

a' Juhok nemesíttésére va

ló torekedés , kitetszik ab-

ból , hogy egy nemes kos

1806 b.Holkson M.Csekonics

Uraságtól 3641 for. véte-

tett meg. Sertési Magyar

orsz.nak 4 1/2 millióra szám-

láltathatnak. Mintegy lf%

milliónyi forént árrúakat

vesz a' Szerviaiaktól, és Bos-

niaiaktól y -és mintegy két-

szer annyit kihajt. Taval

csupán Bécsbe ki hajtott

H-3993 darabokat. Legna-

gyobb számmal tenyésznek

Temes,Bihar, Ugocsa ,Wesz-

prém 'sVas Vrmkb. Magában

Bakonyban 100000 makkol.

Bivali és szamari vagynak

meleg vidékiben , úgymint

Heves , Pest , Somogy 's t.

Várm.ben számosabban.Ap-

ró baromfia számnélkül

való. Nagy része kihordatik,

kivált Bécsbe ; 1802-ben

112335 árrú tudódott ki.Na-

gyobb része azon tollnak ,.

mellyel a' Zsidók Prágában

olly nagy kereskedést üz-

nek, Magyar orsz.ból való.

'Hégy lábú, és szárnyas va-

dakkal is bír M. orsz. ki

vált nyúlakkal , özökkel ,

szarvasokkal , vad Sertések-

kel,nyúsztokkal,borzokkal,

siket fajdokkal , túzokok-

kal , vadkácsákkal , sár-

Isákkal , sneffekkel , eó-

lyom, császár, hattyú,go-

1



deny, gern, vadlud, gólya,

darú madarakkal, és több

más efélékkel. Bpvebbén

tartatnak ezek, vagy talál-

tatnak Posony, Esztergom,

Tolna , Nyitra, Szathmár,

's más erdös , és tavasVár.

gyékben , 's Urasági vada»

Kertekben. Halak, és amphi-

biumok , kivált csukák ,

pontyok , tokok, harcsák ,

süllok , pisztrángok , laza-

czok, kecsegék , hal csíkok,

«ügérek, botyingok, meny-

halak, kárászok, keszegek,

és rákok, tekenyöe békák,

vidrák , búvárok, bövenlak-

ják a' Magyar vizeket. Leg-

iobbakkal bövelkednek U-

gocsa , Szepes, Heves >. Ba-

• ranya , Csongrád , Bács ,

Liptó Várm.gyék, a* Saj-

Jíások kerülete, Tisza , Du

na, Vág 'sa't. mentében.

A' viza leginkább fogatta-

tik Foldvár, és Tolna körül

Tolna Várm.ben ; a' íogas

Balaton vizének fejedelme.

A' Szala vize rákjai, Sár-

víz tekenös béká)i , neve-

zetesek. Selyem bogarak is

tenyésznek mintegy 30 esz-

tendö ótta a' Magyar ég a-

latt. A' Királyi rendelések-

nek , és F. K. H. Tanácsi

intézeteknek legnagyob fo-

ganattya lñn a' hat*4r örzö

ker.tekben. Temesi bánság-

ban , Baranya , Soraogy ,

Tolna, Pest, 's t. Vármk,

ben. A' selyemnek menn'y i-

ségét esztendônként lega-

lább -200 mázsányira tehet-

ni. A* méh tartás szaporo-

dásával is dicsekedhetünk ;

legnagyobb divattyában

van az, Gömör, Marmaros,

Csanád , Bars , Trencsén ,

Várm.ben, Temesi Bánság-

ban , Jászságbanj ésKuns.

ban. Azon kívüí , bogy itt-

hon is sok méz , viasz ,

méhser elfogy , bevesz esz

tendonként országunk mé«^

b&l, viaszból , több mint

300000 foréntokat. Eleven,

csigákat elád a' Karansebe-

si vidék. Csiga állatok ( Con-

chilia) találtatnak Sop-

rony körül ; csigateknyök

legszámosabbak , Borsód

Várm.ben. Említést érde-

mel a' Thurócz Vármegyei

balsamom is , melly nem

csak országunkban , hanem

kivül is árulgattatik. A*

Magyar ország termé-

seit, füveit bíWebbenmeg-

írták a'Természetvizsgálók,

és füvészek:Groszinger,Ben-

kö,Kietajbel, Diószegi, e Fa-

zekas urak. A' Baczeni hegy-

köznek verébtftl mentt lé-

tét , a' kis Kunsángi deli-

babát, 's más e' f'éléket a' rit-

kaságok íróji feljegyzették.

Magyar ország'

esmértetése pol it i-

kai tekéntetre néz-

V e. Népe Magyar ország-

nak külombféle lakosokból

áll , kiket bö áldásai ide

vontanak. Ezeknek számok

1785-diki egybe számlálás

szerént állott 71 16789 lélek-

bö 1 az degeneken , és ka-

tonákon kivül; 1805-diki D-i-

aetára elkészült megszám-

lálás szerént 8727189 lélek."

'S így húsz esztendök áljtal '

a' Magyar ország népessége

másfél milliónyival sza-

porodott, tehát tizeszten-

dö közben , hogy ismét több

mint 600000-rel szaporodott

légyen , és így valóban Ma

gyar orsz.nak mostani né

pessége 10 millió körül va-

gyon , hihetö. Ezen szám-

jö ki annak minden részei-

nek egybe számlálásából rs.

Errenézve minden □ mfd-

re esik 2476 1. Azért nem olly

népes ugyan mint Silesia,

Cseh , Austria, és Olasz tart.

nyok, de оДу népes mia\



Morva , nêpesebb Erdély es

egyéb örökös tart.nyoknál.

A' lakosok nyelvökre néz-

ve : i) Magyarok, kik Scyt-

hia bir.nak azon részébol

verekedtenek ide , melly

most Baskiria nevet visel.

Lásd feiebb. Ide jövetelek-

nek kornyülállási Erdély

országnál megéréntettek. 2)

A' Tótok (Slavi) eredeti-

képen ezen orsz.nak meg-

hódított lakosi ; hozzájok

iárultak Russzia , Szervia,

Dalmátia, Horváth, 's Len-

gyel , Cseh orsz.' lakosi idö-

vel , kik Rusznyák , Rácz.

Illyrus , Horvát név alatt

esméretesek. 3) A* Néme-

tek: elöször Sz. István a-

latt köszöntöttek bé fól-

dünkre; XII. században II.

Geiza K. által hívattattak

ki Szász orsz.ból , és Kar-

pát allyán megtelepedvén ,

a' bányászságot kezdették

iizni. Számosan ideköltöz-

tek , a' Tatár , és Mohácsi

veszedelem után IV. Béla

alatt is. A' mult században

is sokan hozzánk költöztek,

Sveviából, Bavariából, Has-

siából Va't. kik Svábok-

nak neveztetnek. Szüntelen

folynak Koronánk alá a'

ezomszéd tart.nyokból raá-

iglan. Többnyire a' mester-

ség » kézi mív , kereskedés

a' dolgok. 4) Az Oláhok :

Rómaiaknak Dacusoknak ,

's Szarmatáknak maradéki;

eredetök, és ide szakadás-

sok az Erdélyiekével meg-

eggyez. L. ott. ,5) A* Gö-

rögök , Macedoniából fér-

keztek ide a' Török országi

kereskedésnél fogya. Ezek-

liez tarto znak a' Czinczá-

a-ok is: kik eredetokre néz-

ve Oláhok, de hajdan Ma-

redoniában koltozvén , a"

Görögöknek nyelvét , szo-

kásití religyióját bevelték.

Ôk is kereskedfik többnyi

re. 6) Órmények XVII. szá-

zod olta jottek Erdély be ,

's innét szállingóztak által

Magyar országba , mint á-

rendások , kupeczek 's a* t.

7) A' Zsidók : eredelekre, bé-

koltozésekre megegyeznek

az Erdélyiekkel. g) A* Czi-

gányok : ezeknek is ideke-

rülésokegyaz Erdélybélie-

kével. 9) A' Vendusok Pan-

noniának hajdani lakosiból

maradtak fen. A' lak. szá-

mokra nézve : Bizonyos ,

hogy a' Magyarok minden

Haza védelmében fogyássok

ellenére is legszámosabbak:

5668 Királyi, Püspöki , me-

zóvárosokban , és falukban

laknak , ollyakban is , mel

ly e к nek egyikí egész Vár-

megyérel ér : mint Debre-

czen, Szeged , -Kecskemet ,

's a' t. A' Tótok 5789 hely-

ségekben zsellérkednek u-

gvan (ide szárhlálván a*

Síávonia, és Horváth ország

bélieket is) , de csak egy

Csabájok vagyon , többnyi

re falujik a' Magyarokhoz

képest csekélyek. A' Néme-

tek a' Királyi vsokon kivül

921 vsokban , és falukban

munkáskodnak. Az Oláhok

1024 falukban ¿lákodnak.

A' Görögök , Czinczárok ,

Ormények , Zsidók , Czigá-

nyok ezerteszéllyel más la-

kosokkal vegyest tartóz-

kodnak. A' Zsidók i8o,/;-ben

127816 sziramal voltak ;

szüntelen többen lopódnak

bé Cseh, és Galliczia orszá-

gokból. A' Czigányok u-

gyan azon számlálás sze-

rént 40 ezeren mindeddig

fentartyák magokat. A*

Vendusok csak némelly fa

lukban találkoznak. Mind-

ezekre nézve лет véttenek

a/.ok, kik az egész Magyar

orsz. nepességének két har



mad részét a' Magyarokra

vetik. — A' Lakosok laká-

sokra nézve : az 1805-diki

ezámlálás szerént 50 Sz. К.

vsiban Magyar orsz.nak

laktanak mintegy 425000-

ren; mivel ezek szaporod-

nak leginkább , a' mostani

számok tészen közel 550000-

ret. 691 mvsiban, egyre egy-

re általlyában 3000-ret vet-

vén , laknak 2073000 ösz-

veséggel; 's a' vsi lakosok-

nak száma leszen '¿623000 ,

's igy az egész népességnek

nem egész i/3 része ; a'

Л068 falnkon lakóké pedig

mint egy 3/5 része.

Magyar ország' Iakosi

Vallásokra nézve-, Római

és görög szertartású katholi-

kas , református , evange-

likus , ó - hitü keresztyé-

nyek , es zsidók. A' kath.

egyetemben az 1805-diki

oszveszámlálás szerént ^a'

Horvát, és Sclavonia orsz.

béliekkel , de a' határszé-

lieken , Nemeseken , Papo-

kon kivül) 4670621-en vol-

tak. A' niult esztendöbeli

Püspöki eloadások szerént,

csupán a' Magyar országiak

4592628 számmal vannak.

A' ref. azon 1805 számlá-

lás szerént 1007405. Az e-

vang. 627839» Az ó-hitüek

1120610 A' zsidók 127816. "S

így Magyar orsz.nak lako-

si mintegy fele kath. és szá-

mosabbak minden más val-

lásúaknál ôszveséggel. Hí-

vatalokra nézve a') Papok

b) Tanitók , és tanításhoz

tartozók , c) Tisztviselök ,

d) kereskedok, fabrikások,

mesteremberek , és foldmí-

velök, napszámosok, f) ide

járulnak a'koldúsok. A* Ró

mai kath. Papok között g

Ersek , i4megyés«, 22 titu-

laris Püspök. Ezek közül

fcettö felszenteltethetö > 1%

UÜ£. LEX, III, DAß.
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birtokos, 124 tituláris A-

pátur; 41 birtokos , és 7a

tituláris Prépost. A' 19 káp-

talanokban , 207 a' valósá*v

gos, és 67 a' tisztelelbéli

Kánonok. A' Ielki Pâsztorok:

3600 plébániákban 5200. Ал

i802-ben helyre áílíttatott

3 Benedictinus Apátursá-

gokban, 6 Praemonstraten-

sis Praepostságokban, 145—

160. két Cisztercita Klast-

romban 85. A' 26. Piarista

Kollegiomokban 353. A' töb-

bi 122 klastromokban , u. m,

81 Franciscan., 11 Minorita,

11 Capucin, la Misericord,

3 Servita, 3 Dominikanus , 1

Augustinianus , 1 Carmeli

ta klastromokban 2200. A-

páczák 11 klastromokban

355/ Ezeken kivül az Uni-

versitásuál , Academiáknál,

Seminariumoknál/s más há-

zaknál lévô tanitók, és hí.»

vatalosok mintegy 270. El-

erôtlenedttek , és szolgála-

tonkivül lévôk mintegy

300. Nevendék papok 1100

Mindöszve a' Papok száma

mintegy 9:00; az Apáczá-

ké 355. Ezekböl nyilván va-

ló , hogy a' katholikusok'

számához képest eggyikök-

nek száma se szerfelett va-

ló. A' Görög katholikusok,

4 Megyékben: u. m.a'Mun-

kácsiban , Nagy Váradiban,

az ujonnan rendelletett È-

perjesiben, és Körösiben ,

mellyek közül a' három el-

sönek Káptalannya van , a' ^

Papoknak száma nem ke-

vesebb 1100-nál; 7 klastro

mokban a' Basilita Szerze-

teseké 75. A' Reformatusok

1814-ben voltak 4. Superin-

tendentiákban : u. m. A' Ti-

szántúl lévô 514 anyа Ekb-

siákban 536 's a' közep Szol-

noki.ésSzilágyi 9гЕк1.кЬ,92.

A' Tiszán innensÖ349 anya

Ekklésiákban 356. A' Du-
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íián innensö 229. Ekklé-

eiában 2,31. A' Dunántulsó-

259 Ekklesiákban '¿61 ,

oszveséggel 1384 Prédikáto-

rok. Az Evangelikusok : 4

ker ben , vagy Superinten-

dentiákban : a' Bánya vsi

144 Eklesiákban 150. A'

Tiszán innensö és tulsó ker.

ben, 109 Ek.ban 123. A* Du-

nán innensö 78 Eklesiá-

ban 85. A' Dunán tulsó 120

EkbanJíj. Öszveseggel 483.

Az ó-hitüeknél vannak : Er-

sek 1. Püspok 6. Lelki Pász-

torok raintegy 2010. 26 klas-

tromokban 233 Kalugyer.

Mind öszve 2341. A* zsidók-

nál mintegy ,50 Rabbik. A'

Tanítók, és tanításhoz tar-

tozók a' Római katholikus

Iskolákban 3580. A' refor-

mátusoknál 1600. Az evan-

gelikusoknál 629. Az ó-hi

tüeknél 1240. Az egyesül-

teknél 382. A' zsidóknál

mintegy 100. Mindöszve

7521. Ezekhez hozzá adván

a' közös tánító, és tanítású

szerzeményekben lévôket, a*

Bányász Akademiában, Ge-

orgikumban , Óvári H. Al

bert Lyceumában , siket,

némák' iskolájában , és a'

privatus házbelieket mint

egy 262 számúakat , az os-

kolához tartozó seméllyek

számát tehetni 8083-ra.

A' M e s t e r e m b e r e k: A*

vsokban, mvàokban, és fa-

lukban , nehány fabrihá-

sokkal eggyütt , voltak az

1805 megszámlálás szerént

398 ezeren. Ha igaz az, hogy

1777-ben csak 30 ezeren vol

tak , mint Statistikusaink

állíttyák, 30 esztendö olta

iszonyú képp nevekedett az

ö számok; mellyhez képest

10 esztendö ólta 450 ezerre

szaporodhattanak. 'S így a'

meeterségek' állapottya ép-

pen nem silány Magyar

orsz.ban. A* Bányászok 30

ezerre számláltatnak , kik

közül 13000 a' Temesi Bán-

ságban , 10 ezeren a' Sel-

meczi bányákban foglala-

toskodnak. A' földraivelö

féríiakat a' vsokban, mv-

sokban, faluhban, és pusz-

tákon hibáson tenni 1426579

re; mivel az'ok1 lakosinak

nyilván hasonfele a' fold

és szölömivelessel foglala-

toskodik , 's így számok reá

megy 2oooóoo-ra. A' kato-

nák száma ez idönkben , mi-

dön.egy egy gyalog rege-

ment 7000 böl is 's egy hu-

szár regement 4—,5000-böl

állott 12 gyaloff és 10 hu-

szár reo-ementekben kön-"

nyen felmegy 112 ezerre, a*

két regement magyar ha-

tár örökön , és 2126,5 saj-

kásokon kivül. Az ügyef'o-

gyottak, éskoldúsok: min-

denik K. vsra 120. mvsta 30

falura 6. számláltatván ,

104950 nen lesznek. Privi e-

gyiumokra nézve ; a* Ma-

gyarok a' Nemesek , Sz. k.

vsi polgárok , vagy Jászok

Kunok , Hajdu vsbéliek , 16

Szepesi vsiak. A' Nemesek

az »785-7 oszveszámlálás sze

rént voltak 325894-en. A*

szabad Királyi polgárok

nem kevesekben 42oooo-nél;

a' Jászok Kunok 117013.

Hajdú vsaik 24292. A' Sze-

pes vsbéliek 42347. Jelesen

vannak M. orsz.ban 3 Her-

czegi , 104 Grófi. , 94 Báróí,

308 indígena familiák. Is-

mét innen látni való ,hogy

a' Ñemeseknek száma se az

orsz. népesséfféhez , se • e-

gyébb állapotbéliekhez ké

pest nem szerfelett való.

Karakterekre nézve: a' Ma-

gyarok szint azon nemes

szívüek, és lelküek , méré-

szek, vendégszeretôk , mil-

lyeueknek leírattattak Er
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délyben , 's igy valóban

testvérek. A' Totok mun-

kássok , kevéssel élegedôk ,

megvonatkozók , de titkofi

fondorlók. Jai annak a' ma

gyar, es német falúnak, hol

megfészkelik magokat ;

inert a' más nezetieket el-

ff.jtyák- A' Németek hason-

lók a/.ErdélyiSzászokhoz,ki-

váltmunkásságok,éstakaré-

kosságokra:szükség azt meg-

esmérniek, hogy a'Magya-

rok eilen irigykedök, mint

Szirmay megjegyzette , és

nyelvöket megvetök. A'

többi nemzetek karaktere

az Erdélyieknél leírattá-

tott. Ruházattyokra nézve

tapasztalásból esmértetnek:

vajha hazai köntössökhez

hívebbek volnának Neme-

seink, és polgáraink ! !

A' Lakosoknak se

ré n y s é gek : leginkább a'

foldmívelés, bor termesz*

tés , marha , és juh tartas

által fejtödik ki: mivel eb

ben veszi leginkább ipar-

kodásának bérét , 's ezek-

hez tartozókkal bír magá-

tól is a' munkás. Valóban

mind ezekben mint e#y 30

esztendö olta , a' gabo-

na, bor, gyapjú, marha

kapós leven, messze men-

tenek a' Magyarok némelly

Árendások' utmutatása , és

szá'mos Uraságok vetélkedé-

se által. Az irígynek is szük-

ség megvallani , hogy e'

nembeli Gazdáink azAnglu-

sokat.'sttémeteket szerencsé-

een követik. Kitünik má-

ezodszor serényséffek a'

mesterségek üzésében: m'n-

dég kevesebb rúhazatok ,

öltözetek, és koz-szükségre

való szerek érkeznek Bécs-

bôlMagyar orsz.b. Ha a'mes-

terembereink a'Berl iniekhez

BécsiekheZjképest kevesek is

bar, de a' haza népességéhei

's kereskedéséhez képest ele-

gendôk,kivàltPesten,Debre-

czenben/sa't.minta'mester-

eniberck'számából nyilván-

ságos. A' kézimüvekben> és,

fabrikai portékákban nem

oily jeles a* Magyar lako

soknak sèrénységok: a' hoz-

zájok szükségeseket bajjal,

és nehezen szerezhetvén,

meg , és müveiket könnyen

el nem adhatván ; a' fo

kormánynak mindennémü

serkengetése , és elosegíté-

se nélkül szükolkodvén.

Mindazáltal vannak min-

den némü materiából dol-

go.zó k'ézi müvei , és fabri-

káji: Az ásványokból : Sok

arariyt , és ezüstöt fei dol-

■ goznak a' Pesti , Debrecze-

ni , Posonyi , Budai és más

vsi ötvösök-; a' Iegfino-

mabb filigrám , és vertt

munka kitellik tolök , csak

Gazdagainktól foglalatos-

kodtassanak ; mint boldo-

gúlt Marczipányi Titkos

Tanácsos példája megmu-

tatta. Rézbóldolgozó fabri-

ka van Csiklowában Kras-

só Várm.ben, 's Luebers-

dorí'ban Vas Várm.ben. Sok

rézmívesek , Kolompárok

és nehány eszköz , és ne-

hány eszköz szerszám ké-

szitök dolgoznak Pesten ,

Debreczenben, Posonyban,

és más vsokban. Azon üs-

tök, mellyek fö vsokban ké-

szíttetnek egész orsz.nak e-

legendok. A'bádogis felet-

te sok dolgoztatik fel szer-

te széllyel Hazánkban. Vas

fakrika van Hradekban igen

virágzó állapotban , fegy-

ver,és külombféle edény ké-

szittéssel.Vas hámorok igen

számosak ; legnevezeteseb-

bek a' Krassó, Gömör^Bor-

sód, Bihar Vármegyeiek. A'

manyar orszásci csiszárok

és késesek is igen s^ép szám-

U *
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mal vannak a' föbb vsok-

ban. Üveg huta ván 25 ne-

Vezétesebb ; a' Weszprém

Vármegyeiek elbmenetel-

ben vannak. Porczellán ké-

ezíttetik Kassán, Holicson ,

Pápán , Tatán , 's Budán.

Cserép edény sok, és jó ké-

ezittetik Posony , Bihar ,

Pest , Komárom , Nógrád

Vármk.ben. Debreczen esz-

tendönkent mintegy 11 mil-

lió cserép pípát készít. Sok

készíttetik Kába közbenis.

Kószén ásási , salétrom ,

glauber - ezék -timsó 's t. ef.

ltészittései is számosak , a'

mint elobb elöadtuk. Az

¿rczes vizei ferdöknek szor-

galmaíosan használtatnak:

Postényben , Bazinban, Te-

pliczen, Vichnyén , Szalat-

nyán, Budán, Bartfán,Li-

póczon , Szobráni zon , Me-

badián, 's a' t. Bányászsá-

ga Selmeczen , Nagy Bán-

nyán, Szászkán, és Doynacs-

kán legjobb állapotban van

egész Európában. — A' Nö-

vevenyi matériákból : vász-

nat , gyolcsot , házi szük-

eégekre készíttenek minde-

nütt az orsz.ban ; néhol

kendert és lent vetnek ke-

reskedés végett is ; legtöbb

mintegy 6000000-nyi gyolcs

készül Szepes Várm.ben.

Sok készül Liptó Várm,ben

is. Papírosmalmai egyre

szaporodnak : 1814-ben 40

számmal voltak , mellyek

legalább 400000 foréntnyi

papírost készíttenek eszten-

donként. Szép papírost ké

szíttenek azUniversitásunk

malmai, ésa' GomorVárra.

béliek. Majd ha Hazánkfiai

âzebb fejér ruhákat visel-

»ek , tölök többet is várha-

tunk. Jó fekete , és sárga

tobák fabrikások vannak

Kassán , Posonyban , Pes

ten , Miskolczon , Péciett,

'sa't. Ha Bécsbe kivitet-tet-

hetnék , melly inkább sza-

porodnának ? ! Olaj íabri-

kák vannak Posonyban ,

Pesten, kis Szántón, N. Vá-

radhoz közel , Ercsiben.

Len-magból , konkolyból ,

dióból olajt ütnek szerteszél-

lyel ; leginkább Pest, és Fe-

jé? Vármk.ben. Rozsolis í'ab-

rika van Ujlakon , Nyitra

Várm.ben , Pesten , 's a' t.

Czúkor raffineria van Sop-

ronyban. A' répából , ju-

harfalébol czukor készittés-

hez sok helyeken hozzá fog-

tanak. Az állati materiák-

bóit BÖrt naggyára dolgo-

zó Tímárok vannak Posony

ban , Pécsett , Pesten , Te-

mesvárott, 's több vsokban;

szattyánt készítlo Tobakok

vagynak Fejérváron 'sa't.

Posztó készül Gácsi, Mun-

kácsi, Posonyi, Kassaí íab-

rikákban.Posztósok vannak

ezeken felül Modorban , N.

Szombatban , Sopronyban,

Keszthelyen,Szakoltzán'sa't.

Legtöbb szür készül Gyön-

gyósón, Tatán 's a' t.Neveze-

tes az Orczi Bárónak pak-

rócz és guba kézmüve is ,

más többekkel eggyütt. A*

Gácsi fabrika , a' Pesti U-

raknak tanúsága szerént ,

több mintezer darab min-

dennémü posztót szñ esz-

tendônként. Nevezetes a' G.

Töröktöl kezdett tinctura

fabr. is. Selymet mintegy

200 mázsát feldolgoznak a*

Posonyi , Váradi , és ó Bu-

dai szövö székek ; sokat

feldolgoznak a' Pesti négy

kézmüvek is. A' Valero fa-

miliájé 100 székre sztt, és 3

—4 száz embert foglalatos-

kodtat, 150 ezer foréntokat

forgásba hoz 's a' t. Emlé-

kezetet érdemel a' Csurgói,

és Fóti pálinkafozés , és

Majerfinak nagy seríézése



îs Pesten. Csak a' felséges

Uralkodónak egy szóval

szükség biztatást tennie , 's

elég fabr.jink lesznek gyap-

iúból , pamutból, selyem-

, böl,'sa' t. Mig más tart.

nyok interesszéje akadá-

lyosztattya a' fabrikák' fel-

keletét Magyar orsz. ban,ad-

dig azoknak szültét hazánk-

nak nem tulajdoníthatni.

Kereskedése: a' bel-

s6 ■. azon szükségei által é-

lesztetik , mellyeket északi

és déli részeinek külömbö-

zo egére nézve szenved. A'

Magyar orsz. bánya vsi

nem szántanak , nem vet-

nek ; Kassán túlnemterem

bor ; Gömörön túl nem te-

rem dohány. Ellenben a'

Kun , és Jász sikokon nera^

teremj^s,, kö, só, fa 's a' t.

A' Vág^vizén le eregettetik

a' számtalan szálfa, desz-

Jta , sendel 's a' t. a' Tiszán

szét küldetik a' temérdek

mázsa só; &' Dunán felvon-

tattatik a' sok mero gabo-

Da; fel, és alá hordattfctik

a' bor, vas, szeJtér, 's rain-

den némü portéka. A' Ba-

latonon egész Keszthelyig

szállíttatik a' só ; a' 16 n.

mfd hosszú Béga , és 13 1/2

mfdnyi Ferencz Canálison,

Tisza fóldvártól Monosto-

rig, a' Dunába szállanak

a' legnagyobb hajóink ; Sop-

ronyból a5 kószén a' Német

uivári csatornára kél. A*

Bicskei , és Váczi orsz. u-

ton felfelé hajtatnak a'

számtalan csapat hizott Ök-

rók , és sertések 's a't. Né-

melly Vármk.ben a' töltött

utok mint Fejér , Pest, Bi

har , Árva, és más fel. Vár,

ben , a* külfoldiekkel ve-

tekednek. A' többiek^Fran.

Ansfol országok' példájára

a' Fo Kormány' eszkozlé-

sét várják» a' Peströl Szol-

nokra , Sió fokról a' Duná

ba, nyíttatandó kanálisok-

■ kal eggyütt. A' Szamos vi-

ze reguláztatása munkában

vagyon , a' Marosé hálrál;

's a' t. A' Pebti , Posonyi,

Komáromi Duna-hidakon

kívül , a' 47 ölnyi hosszú

Mokrágyi hídat , Árva vi-

zén , a' külföldiekkel egybe

vethettyük. Által jaban a'

privatus erôvel oily lábrar

's haszonvételre jöttek a'töl-

tések , hídak, és országutak

már Magyar orsz.ban sok

helyeken, mellyen vannak

egyéhütt az orsz. kincstá-

rából. Csak a' hosszabbtül-

téseken éllittatnak meg

nálunk a' kereskedök vára-

fizelés végett. A' külsö : kii-

Ibmbféle akadályok, és gá-

toltáításolt ellenére is eddig

Magyar orsz. nyereségével

jar. Az 1802-diki harmin-

czad táblák szerént kivitet-

tek beiöle a' több Austriaî

tart.kba : Marha Я48349.3 ft.

árrú;Gabbna 2816338- Bor.és

más italok 243630.5. Gyap-

jú, és más portékák ,5039.5.57.

Prém, es bor, 124.5243. Ma-

teriálista portékák 719032.

Eledel (vadhús, bal , sait,

gyümölcs) 4132.55- Bánvák-

ból való rníivek 637491. Toll,

gubacs , lószñr 327143- Méz

és viasz 203P65. Kis bolf.os

portékák 255440. Kender,len,

és vászon 171 900.Selyem's se-

lyem portékák 161789. Ku

ba 100178. Faeszközök 96687

Paraut portékák 85032. Fo-

nál 63874. Könyvnyomta-

táshoz valók 32371. Aprólé-

kos mesterségesmüveki67i8-

Mirtdöszve 2451.507З ft. ár-

rú. Behordattak ellenében:

Gyapjú portékák •. pos/.tó

's t. ef. 466Я068 ft. árú. Ma-

teriálista portékák 2790280.

VászOn 269226,5. Pamut por

tékák 1611564. Selyem por-



tekák 1223901'. Ercimüvek

1499235. marna 682171. En- ,

ni való 290802. Inni valók

219989. Fa eszközök 349885.

Mezei termések 266554. Cse-

rép edények 170683. Kis bol-

tos portékák 264440. Apró-

lékos mesterséges müvek

240367. Prem, és- bör 918314«

Fonál 230583. Ru,ha 223899.

Kova , köszörükö 's a' t. ef.

114602. Könyvnyomtatás-

hoz valók 117241. Méz , vi-

asz 3275. Dohány 2993.

\Mindoszve 18390122. ft. árú.

*S így nyeresége 6 millió

ftnyi. Ezeken kívül kihor-

datnak szénkôvei v s&énájá,

iaromfiai , patika füvei ;

festftfáji, és nôvevényi 's a' t.

A' béhordatott sok külsö

országi könyV, mappa, ki-

vált Ñaggyainktól Bécsben

•elkÖltöttsok ezerek szemlá-

tomást fogyasztyák jöve-

delmit. Külsö kereskedé-

sének nagyok akadályi ge-

ographiai fekvésére nézve

ís : ész.ra, és Olasz orsz. fe-

lé, hol elkelnének jószágai

's termései , x:sak szározon

viheti tbbbnyire, és a' nagy

fuar , és vára nem engedi;

keletre , Torök tart.ban ,

"hová vízen szállíthatná , a'

vn.son , són , szekereken , 's

«ziist tallérokon kiviil nem

Tiellenek ; nagy gátoltatása

az is , hogy a* más Austri-

ai tart.nyok a' kereskedés-

ben tóbb kedvezéssel élnek

nálánál. Mar a' kózép ten-

gerrel a' Flumeni , Bucca-

ri , és Portó Reoi révek ál-

tal szab. kereskedéssétol is

elrekesztetett. 'S így se ma

ga einem készítheti termé-

seit , mivel ez más örökös

tart.nyoknak vesztére voi

ra , se maga kinem viheti.

A' kereske ó^é s e s z к ö-

zeiz A' pénz: Magyar orsz.

так mitid pengö mind pa

piros pénze egy az Austriáé"

val. Kéz pénze : a) 1. kraj-

tzáros , azokból , mellyek

multszázadnak utólián kez-

döttek , ritkaság ; a' 1800-

diki van keletben ; melly-

bol 128 — 12Q-. nyom egy

í'ontot ; 's mellynek be ese

a' rézpénz 1811-diki alább

szállításkor is meg hagya-

tott. i8'2-ben új jelent meg.

2. krajtzáros , Ion az 1800-

diki garasokból. c) 1. ga-

rasos. résszerént az 1800-

diki 15 kreutzárokból lett,

résszerént 1812 verettetett.

d) 2 garasos a' leszállított

30 kreutzárokból áll. Ezüst

pénze : -a' régi huszas 20

kr. tizes ------ to kr. 1/2 forén-

tos~*3o kr. 1 ftoSí--*6o kr.

két foréntos , esméretes.

Arany pénze: alJiíjces és be-

eses Körmöc/.i $Ш1цг egy~»

4 ft. 30 kr. A' le^pWnagyar

mariás , hetes , egy, és fél

poltura , kis pénz, egészen

elavúlt. Az 1897-diki 22. art.

szerént a' 3. márjásból álló

ft. megszünt. Papiros pén

ze : 1762-ben iöttek ki eló_

ször a' Bécsi bankóczédu

lák 12 millio foréntig. He-

lyettök II. Jósef 1785-ben

uiiakat adott ki, és 8 mil-

lióval szaporította. 1796-

ban ujra kiadattattak , és

megsokasíttattak , 1800-ban

nem külömben ; és 1, és két

f'oréntosok is jelentek meg.

180.5-ben érkeztek a' 25. 50.

too-asok. 1808-ban ujonnan

kinyomtattattak az 5. 10.

és 500 ftosok. Mind ezek

1811-ben Martius 15-dikéa

megszüntek, és becseknek

1/5 részében a' váltó czré-

dulákkal bécseréltettek.1813

16. Aprilisben késr.íttettek

az Anticipátiós Czédulák 45

millio foréntig. 1792-ben

volt az egész Austriai Mo-

narchiában mintegy loe



millió forént pengö pénz.

A' bankó czédulák száma

tiszer annyinál többre ment

's a' t. Mostanában melly

számú légyen, titok. — Méi>

teke , hosezuságokban : a'

Béesi öli«6 láb; i láb«--i2

új vagy tzoll ; 4000 Bécsiol

s." 1 Posta mértfôld. A' ma-

rok~-- 4 új. A' röf: nem egé-

szen 1 1/2 láb. A' sing 1/5

del kissebb a' rôfnél. La-

pokban : az Urbarium sze-

rént 1600 Qblteszegy hold,

vagy is egy küblös földet ,

mellynél íogva szoktákbé-

vetni a' szántó földeket. Az

öblösökben (Cubicis) a)

seároz mérték az 1807-dÍki

12 art. szerént a' Posonyi

mérô ~« 64 ittze; kétvéka ;

rnellvnek egyike 32 ittze.

Ъ) Híg mérték ugyan azon

réndeles szerént a' Posonyi

akó----.-64 ittze. A' nehéz

mérték : a' Bécsi mázsa «»

100 font. 1 font 32 lott , vagy

nehezék. A' Török Oka

2 1/4 font.

Magyar ország' pol-

gári alkottatása: az

örökös , határok kozzé szo-

ríttatott , Monarchia ( Ki-

rályság). Constitutiója azon

sarkalatos torvényeken áll,

mellyek meghatározzák az

uralkodónak, és alatt va-

lóknak jússait. Eze,k a' II.

András Arany Bulláján ,

melly 1222-ben adatott , és

az 1791-diki végzés la art.

sán épülnek ; és ezekben ál-

lának : A' Király részérbl :

hogy az orsz. statusinak, és

rendeinek résztvétele nél-

kül tbrvénytne szabhasson,

adót arra ne vethessen ; a'

Nemeseknek, és más rendü-

«knek szabadságit megtar-

csa; hatalmának telyeségé-

re magát megkoronáztassá,

és ezen alkalmatossággal a'

nemzeti privilegyiomokat ,

és szabadságokat, diplomá-

ja, és esküvése által is mege-

rösittse. A' Statusok, és Ren-

dek részérôl: hogy a' tor-

vény szerzésben a' király i

egyezésért esedezzenek;haj-

dán Arpád vizébôl , három

százod o'.ta pedig az Aus-

triai házból , és ugyan 16.^7-

diki szerzñdés szerént a' iér-

fiat, 1723-diki Sanctio prag

mática szerént II. Károly

alatt, annak nem létcben,

a' leányt is királlyoknak

választani tartozzanak ; a.'

királytfényében, 's magános

iussaiban megtarr.sák ; és

hogy az orsz. védelmére fel-

kelni kötelesek legyenek.

A' Király, ésAlattvalók ré

szérôl kölesönösen : hogy a'

király Diétát (ország gyü-

lést ) tari son ; a' Statusok

és Rendek azon megjelenni

tartozzanak. Az ország sar.-

kalatos torvényi kozzé

számlaltatik*. a'Keresztény

katholika religyió uralko-

dó léte, és a' Protestáns

vallásnak határozott sza-

badsága: az 1606-diki Bécsi,

és 1645-diki Linczi , és leg-

ujabban az 1791 Diaeták'

végzése szerént. Az ország

Rendel , kiknek a.' torvény

hozásban , és végre hajtás-

ban kbzbk van : 1) A' kath.

fo Papság. 2) a' Magnások.

3) a' Nemesek Vármegyék

ként. 4) A' királyi vsok.

5) 1791 olta, a' Jász, Kun di-

strictusok, és Hajdu vsok"is

hivatalosok az orsz. gyülé-

sére. A' Nemeseknek s?a-

badságaik, és privilegyiu-

mik ezek : 1 ) Jószágokra

nézve : hogy ezeket szaba-

don bírhassák , minden a-

dózás nélíül ; 's csak önnön

tetszések szerént a' Diae-

tánadjanakaz orsz. szüksé-

geire segítséget Csubsidium )

vagy az uralkodónak ajan
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dékot. Szabadon bírhassák

azokon lakó jobbágyaikat

is, kikre tehát az ö meg-

«gyezesök nélkül adót nem

vethetni. »71,5-diki Diae-

tában, megegye/.tenek, mi-

némü adozássai legyenek

kotelessek a' vsi polgárok ,

«s iobbágyok. 2} Személ-

lyekre nézve : a' Verbóczi-

nek Tit. 9. íae eloadása sze-

rént: hogy a" Nemesektör-

vényes citaltatás, és torvé-

nyes itéltetés nélkül fog-

ságba netétessenek , a' fel-

zendülés esetén kivül , és az

«gy Király alatt legyenek

(Quod nobilis , nisi legiti

me citatus, et convictus sit,

non capiatur. Quod soli ré

gi subsit. ) A' harmadik,

mellynek ereiével az orsz.

tôrvényeit , és szabadságit

megnem tarto kir.nak el-

leneállhattak is,mindenhü-

telenség vétke nélkül, az

1687 diki Diaetában meg-

sziintetett.

A' К i r á 1 y n а к , ki most

•a' F. kegyesen, ésszerencsé-

sen uralkodó I. Ferencz ,

születése által lészen avvá;

•az 1791 - diki tôrvény III.

Artictilusa szerént, uralko-

■dásától fogva hatholnapok

alatt legalább tartozik meg-

koroná¿tatni , hogy Actái-

nak f orvényes ereje légyen.

A' Koronázása igy megy

végbe: megelözö napon a'

nevét alá írván , nagy ki-

rályi pecsettyével megerö-

sítti a' koronázás diplo-

májáfc, és az orsz. Cancella-

riusa által a" Rendeknek ál

tal adja. Ebben fogadja az új

király: 1) Hogy az orsz.nak

jussait , pri vilegyiumait ,

torvényeit, szokásait, a' sze

rént, mint a/.oknak értel-

méfc a' Király, és Rendek a'

Diaetán meghatározzák ,

megtartya¿ es másokkal is

megtàrtattya. 2) A' koro-

nát az orsz.bol ki nem vi~

szi. Ez; kettôbôl szerkezte-

tett Öszve ; a' felsö Piómai

munka , és Silvester Pápá-

tól küldetett Sz. István elso

Magyar Kir.nak ; az alsó

görög munka , és Ducás

Constantzinápolyi Cs.tól a-

dattatott I. Geiza kir.nak

Az mindég olly fontos volt,

hogy vele koronáztatnának

a' Magyar kir. ok 3) Fogad

ja , hogy a' mi Magyar orsz.

nak birtokából vissza-vé-

teltetik , ezt o avval egye-

síti. Ezen birtoka Magyar

orsz.nak Horwát, Tót, Gal-

liczia , Lodomeria, Szervia,

Bosnia, Rascia, Moldava,

és Oláh orsz. , az Erdélyi

N.fejedelemséggel.4)Hogy a'

VI. Károly , I. Jósef , és I-

Leopold férfi, és asszonyí

maradékinak kihaltával a*

választásra való jus az orsz.

Rendeire vissza szál. 5)Hogy

minden örököse , uralkodá-

sa kezdetétôl fogva. 6 hol-

nap alatt, a' koronázásko-

ri diaetán tartozzék ezen.

Diplomát elfogadni, ésarra

magát esküvessel kötelezni.

Következö napon meg esr

vén a' koronázás , a' Király

magyar ruhában megjele-

vnik a' tempi.ban, 's az ol-

tár elött az Evangeliumra

megesküszik. Ezutánn a*

Sz. István ruhájába felöl-

töztetik , a' Sz. István' ko-

ronája fejébe tétetik azEsz-

tergomi Ersek, ésa' Palati-

nus által. Azon szent Kir.

nak többi klenódiumival is

Caz arany almával , királyi

pálc/.ával , karddal, és pa-

lástal } fel ékesíttetik , és

a' Thrónusba ültettetik. A'

Kir. innen gyalog egyik

közel lévô templ.ba mepyen

honnan lóháton ltésértetik

egy felemeltfc padlatra as



ujonnan esküvés végett. In

nen egy nem messze lévô

dombra kalapéroz , 's Sz.

István kardjával négy felé

vág. A'Király minémü korá-

ban juthasson uralkodásra,

semmi torvény által se ha-

tároztatott meg.—A'megko-

ronáztatott Kir. egész í'én-

nyével körül vétettetik.

Titulussa : Divina favente

Clementia (electus Impera

tor Austriae semper Augu

stus, Jerosolymorum) Hun-

gariae (Bohemiae Lombar-

diae VenetiarumJ Croatiae,

Dalmaliae, Slavoniae Rex

Apostolicus; (Archidux Au

striae, Dux Stiriae, Carin-

thiae , Carnoliae, Marchio

Moraviae , Dux Haubspur-

gi,) Magnus Princeps Tran-

sylvaniae 's a' t.

A' koronázáskori királyi

vendégség alkalmatosságá-

val az orsz. Baróji (Zászlos

XJrak) tesznek neki szolgá-

latot, kik ezek: i) A' Ná-

dor Ispán (Palatinus) ki a'

kir.tól candidált négy 'sze-

mélyek közzül választatik,

minden religyió külombség

nélkül, az orsz. rendeitöl ;

6 a' nevendék kir.nak tu-

tóra, 's az alatt orsz. Gu-

bernatora ; a' Diaetán elol-

iilö, különösen a' fö rendek

táblájánal ; a' kir.nak távol

létében helytartója , 's an

nal fogva a' Helytarto ta-

nácsnak Praesese ; Pest Pi

lis Soit, tôrvényesen egye-

sült Várm.knek Fóispán-

nya; az orsz. Archivumá-

nak, és NemzetiMuseumnak

fö Gondviselöje ; ö közben

járóa' Kir. és Rendek köztt;

elölülöje a' Septemvirális

tablának; n.' kir. táblánál

ül az ö általa kineveztetett

V. Palatinusa , 's itélô mes-

tere; o .a'Kuno"k és Jászok f5

Bírá|a; a' Várm.ék köztt

határok erántt támadot*

pereknek eligazítója, 's ак

orsz. fo kapitánnya. A' ko-

ronázáskor ö viszi a* király

elött a' koronát; ajándé-

kozhat 33 szessíóig, decsak

nemes embereknek. Ez igen

régi, és fontos hivatalnak

esztendön túl nem szabad

üressen maradni. IIjAz orsz.

Birája (Judex Curiae regi-

ae) ha Palatinus hivatal ü-

resen van, jobbadára min

den dolgát ö viszi ; távúl

létében a'Septemvirális táb

lánál 6 ül elô; rendszerént

annál köz biró , a'koroná-

záskor a' kir. pálczát viszi

a' kir. elött. Az ö tôle ne-

veztetett személy viselftje ,

és Protonotariusa a' királyi

táblánál ül. III, A' Horváth

országi Bán (Banus Croa

tiae) a' Bánális táblának

Horváth orsz.ban Elöülßje;

's a' koronázáskor az orsz.

almáját viszi. IV. Tárnok

Mester (Tavernicus, Taver-

nicorum regaliumMagister)

régen ö vigyázott a' kirá

lyi kincstárra , a' mi ma.

a' kir. Kamara Elôûlôjéneli

dolga. Az ö székire ( sedes

tavernicalis ) appellálnak

azalatta lévô királyi vsok.

ViceTavernicust választhat.

V. A' Fö Pohárnok mester

(Pincernarum regaliumMa

gister ) viszi koronázáskor

a' Sz. István kardját. VI.

Fo Lovász Mester (Agaso-

num regalium Magister )

az ország gyülésén szállá-

eokról gondoskodik , 's a'

politziára vigyáz. VII. Fö

Aitón álló Mester С Jani-

torum Reg. Magister) Gon

doskodik az orsz. gyülésén

a' jó rend eránt , és besze-

di a'voksokat. VIII FÖ Asz-

talnok mester (Dapifera*

mm Reg. Magister) IX. Fô

Udvari mester (Curiae Re



giae Magister ) A* királyi

testörsereg kapitánya(Capi-

taneus turmae Nobilium

Praetoreâe._) Az elsöbb négy

Bárók rendszerént követ-

fceznek egy más utánn ; a'

többiek hivataljok idejé-

nél fogva. Ezekhez járul-

nak a' két korona örzök ,

kiknek egyikének mifidég

Budán a' korona mellett

jelen kell lenni ; és a' Po-

sonyi Gróf. — A' Magyar

orsz. királlyának belsö ö-

rizetére 1760-ban tulajdon

Magyar gárda állítatottMá-

ria Theréziától. E' fényes

sereg ISO nemes ifjakból

áll , kik Hadnagyi ranggal

vagynak , és a' Várm.ktol

candidáltatnak, különös fö

kapitánnyok alatt. Tartás-

sokra az 1764-diki orsz. gyü-

lése 100000 foréntokat rén

dele , mellyeket a' portiót

fizetñj< adaak. Számok II.

Jósef által feiere leszállít-

tatott, 's a' tartássokra ren-

delt summának része a'

Magyar országi lótartásja-

vítására fordíttatott ; II.

Leopoldtól egészen helyre

állíttatott. Most ismét 50

ezámmal vannak. — A* Ma

gyar Kir. a' Sz. István vi-

tézi rendjének Nagy mes-

tere. Az 1764-ben M. The-

rezia által állíttatott fel a'

polgári érdemeknek jutal-

maztatására ; 100 vitézekre

rendeltetett , u. m. 20 nagy

keresztes vitézekre, 30 kö-

zép keresztesekre(Commen-

dator) és 50 kis keresztes

vitézekre. E' rendnek kan-

tzellariusa az orsz. kantzel-

lariusa ; Praelatusa rend

szerént az Ersfik; egy Se-

cretarius, Thesaurarius, He-

roldussal ; 's a' t. Jövedel-

me ninesen ; hanem külö-

■nös iussokkal bír. Ebbe u-

¿gyan. csakfö, ésrégi nenies

. familíákból valók vétettet-

nek bé ; úgy hogy a' Nagy

keresztesnek négy gradusra

fel kellvinni a' nemességét;

mindazáltal a' Kir. e' pro-

bát elengedheti. Ezen rend-

nél tobb magyar nines. Az

arany sarkantyús vitézek

(Equités aurati ; ) kiket a'

Kir. Sz. István kardj*ival

illetvén kornnozáeakor ten-

ni szokott , a' Királyi.Ud-

varnokokkal (Aulae fami

liares ) semmi rendet se

tesznek. — A' Magyar Kir.

nak fö méltóságához Hien

do iövedelmi is vannak ,

az úgy nevezett korona jó-

szágokból , mellyek a' Ti-

szán innensö Huszti , O Bu-

dai , Visegrádi, Diósgyori

Uradalmak , és a' 16 Szepeái

vsok.

A' Magyar országi

Királynak magános

j u s s a i : A' polgári dolgok-

ban 1) Ó nemesít, vagy úgy

hogy csak nemes levelet ád

ÇArmales, Armalista); vagy

ugy , hogy jószágot iâ ád

( Donatio, Donatarius ). De

csak Magyarokat nemesít-

het, azaz született magya

rokat , vagy régtol fogva

itt lakásoknál fogva azok-

kal egyesülteket. ldegene-

ket pedig az orsz. rendnek

egyet értésével a' Diaetán

tészen Nemesekké, Indige-

nákka. 2) O ád minden pri-

vilegiumokat , p. o. Titu-

lusokat, rangokat , vásárr,

kereskedési, szabadságokat;

Szabad Királyi privilegyio-

mokat a' vsoknaTt , hogy

szavok lehessen a' Diaetán,

ennek e,?gyetéitésével en-

ged. 3) (5 teszi a' kôzônsé-

ges hivatalbélieket, kivévén

a' Palatinust, és Korona ör-

zöket ; kiknek választásaa'

Piendeknek egyezése által te-

lyesedik. Ü tesz EliJülöket
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és Assessorokat mindenTör-

vénykedo Tábláknál, kik

az ö nevében az igasságot

ki szolgáltassák , és pecsét-

tye alatt sententiát hozza-

nak. O tesz Fö Ispányokat,

és Administratorokat a'

Várm.ékben, kik ezeknek

az й nevében tisztviselftket,

rész szerént kándidálnak ,

rész szerént adnak. A' tiszt

választó parancsolatok el-

érkezésénél fogva némelly-

hor Királyi Biztos jelenlé-

tében váíasztatott eloljá-

rókat is ö erösiti meghivata-

laikban. 4) Ö töle függ az

egész végre hajtó hatalom;

a' Vrm.ék , és vsok eszköz-

lésénél fogva. Innen a' tör-

vény székek az о nevében

itélnek; a' halálra senten-

tziáztatott bünösöknek ft

kegyelmezhetmeg. 5) A'

Kiralyra száll a' Nemesnek

rnagva szakadtával, Dona

tio által nyertt jószága ;

sót saját keresménye is, ha

öszvegyet nem hágy maga

utánn , vagy testamento-

mot nem tesz , valamint a'

Pártosoké is. 6) Hadat in-

díthat , békességet köthet,

más Udvarokhoz kôveteket

küldhet, pénzt verettethet,

'st. ef.— Az cgyházi dolgok-

ban : A' R. katholika reli-

gyióiak eránt: 1) A' Király

osztogat Patronatusi }u&sa

ezerérvt minden fö egyházi

beneficiumokat. Ô' nevez

Ersekeket, Püspököket, Ká-

ñonokat , Apáturokat, Pré-

postokat. Mihelyt 6 vala-

îtit ki nevez, és a' Cancel-

lária és H. Tanács által

publikáltatik , azonnal él

titulussával , \s jussaival,

4s gyakorollya hatalmát a'

világiakban ;• csupán lelki-

ekíben nem gyakorolhatya

mig Romában prekonizál-

tatván,.einem érkezik s»sgr

erosítetésének , és fels?en-

teltetésének decretuma. Az

ezernéltobb forént jovedel-

mekkel bíró Kamarai plé-

baniákat,is ö resolválja. 2)

Az üres Ersekségek, és Piis-

pokségek' jövedelme is az

ové. A' Praelatusok, keres-

ményinek, ha téstamentom

nélkül multak ki , 1/3 része

a' Királyi Fiskusé. Hogype-

dig tehessenek , ö osztogat

hatalmat. 3) Jussa van a'

Királynak, Apostoli Patro-

natusánál fogva, Püspoksé-

geket fundálni , elosztani

(a' Pápa egyetértésével^ Se- ;

minariumokat elrendelni ,

a' klastromokat megkeve-

sitteni , 's t. ef. 4) A' neve-

lés, oskoldk, az ö fö vigyá-

zása alatt vannak. Azért

Tanítókat, Professorokat ö

nevez, stipendiumokat, pen-

ziókat ö osztogat , syste-

mákat ö szab , 's a' t. 5)

Kezében van a' Jus placeti;

melly szerént a' Római Sz.

Székre Appellálást elhatá-

rozhattya , a* Püspököknek

esküvesöket, mellyel mago-

kat a' Religióhoz, és Pápá-

hozhivségre kótelezik, meg-

visgálhattya ; a' . klastro-

moknak idegen országi ge-

neralisokkal egybekotteté-

söketmegtilthattya; az olly

Brevéket , mellyek izgágá-

ra okot adhatnának , a'

csupa disciplinai dolgokban,

fel foghattya 's t. ef.

Az EvangelikaEkklesiákban

bír minden fejedelmeknek

tulajdon jussával , melly

felvigyázban áll ( Jus sum-

mae Iuspectionis ) ; azért,

zsinattyokra Királyi bizto-

sokat küldhet, 's t. ef. Az ó

hitü Ekklesiákban t A' fel-

vigyázás jussain kivül az Ö

Metropolítájoknak yálasz-

tatására Királyi Komissa*

jiust bocsát, a' Püsj>ökpj|
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választatását megerosíti, és

Comissariusa által feles-

küdteti.

A' Kir.nak, és orsz. Ren-

dinek közös jussai gyako-

roltatnak a' Diaetán. Ez

1526-dikig többnyire a'sza-

bad égalatt gyakoroltatott;

rendszerént Pesthez közel ,

Rákos mezején; holsokszor

80 ezer Nemesek is, több

nyire lovasok , öszvegyüt-

tek. I. Ferdinánd ez ország

Gyülést vsba tette által. A'

Kir.tol függ, mellyikveban

gyüllybn öszve, az orsz. ha-

♦ tárán belöl. Torvény sze-

rént minden harmadik eszt.

ben kellene tartatnia ; a'

Kir. koronáztatási Diaeta

1/2, a' Palatinus Választási,

egy esztendön túl nem raa-

radhatna. E' képp megy

végbe : Meghivja a' Király

az orsz. rendeit a' Magyar

Cancellária által költleve-

lével (Regales) és ugyan a'

' Praelatusqkat , és Maffnáso-

kat egyenként, a' tb'.bbieket

kozbnségesen. A' fo Papok

és Magnasok tartoznak sze-

mélyesen megjelenni, vagy

ha magok meg nem jelen-

hetnek , kep-viselöjik által

( Ablegati Absentium). A'

Káptalanok , Vármegyék ,

Jász, és Kun Districtusok ,

Hajdú vsok, két, legalább 1.

koveteket küldenek 6—12

forént diurnummal. A' re-

gálisokban kiszokott a' gyü-

lés tárgya is. tétetni ; hogy

így azok eránt a' követek-

nek elöre utasíttás adattat-

hassék a* kôzônségektôl. A'

relagieok elküldése utánn

3 holnapra , néha elöbb is,

bé áll a' Diaeta. üszvese-

reglenek a' Rendek az orsz.

hazában két palotákban ;

az elso a' Fo rendek (Prae-

iatuîok', orsz. Barói , Vrmék

fi> Isjpáíiyi , ,és Magnasok^j

a' máeik Statusok ( küve-

tek, és személy viselok)Táb-

lája. A* elsö a' Palatinus,

vagy ennek jelen nem lété-

ben az orsz. Birája ; a' raá-

sik a' Personalis (a' királyi

tablának jelenlétével ) , 'e

ennek jelennemlétével a'

V. Palatinus, elöülese alatt.

Ezeknek az ülések elött az

elsök bemutatják magokat,

a' másodikak hitelezö le-

veleikkel bébizonyíttyák. A*

Kir. vagy maga , vagy biz-

tosi által megjelenik.Ekkor-

közöltetnek a' rendekkel a'

Kir. kivánságai ( Proposi-

tiones regiaej mellyek eránt,

és a' nehézségek eránt a'

végzések tétettetnek. Egyik

Tábla a' másikkal vélemen-

nyit Deputatusok által kb'z-

li; hogy annál kónnyebben

meg egyezhessenek ; néha

• együvé is mennek (Sessio

mixta). Eggyül eggyig egy

ezö voksok nem kívántat-

nak a' megállapodásra. A'

mi a' Statusok , és Rendek'

tabláján egyezftleg áltment,

a' Kir.hoz küldetik megerö-

sítés végett. Ha ez hozzá

járúl, az osztán Torvény

( Decretum Regni) , melly

a' Diaeta végével egész orsz.

ban publikáltatik. A' Diae-

tának nem kellene tovább

tartani két holnapnál, de

annak ritkán tartásával to

vább is hallad. A' Királyi

Udvar koltségit a' k. vsok

fizetik, a' Kir. Kamara által

tehetségekhez képestfelosz-

tatván. A' Magnások önnön

kóltségeiken vannak. A*

Diaeta tárgyai a' koroná-

záson , Palatinus, és Korona

Örzbk választásán , Indige-

genatus engedésén, Királyi

vsoknak voksal , és helyel

felekesíttetéseken kivül, fô-

képpen a' torvény hozás ,

az adónak meghetározása ,
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Subsidium , 's orsz. védel-

meztetése 's t. ef.

Magyar országnak

kormányoztatása: A'

Kir. az orsz. kormányozta-

tását a' kir. Cancellaria ál-

tal vezeti. Ez Udvara mel-

lett van Bécsben ( Excelsa

Cancellaria Regia Hungari-

co-Aulica) Ail a' Fö, es V.

Cancellariuson kivül l.Prae-

latus , 3 Magnas. 6 Nemes

Tanácsosokból (Referenda-

rii.) A' Secretarius , Conci-

pista, es egyebb ide tarto-

xo tagokkal eggyütt mint-

egy 140 szemelyekböl. In

nen kelnek ki minden Gra-

tionalék : u. m. Jószágot,

neraességet , hivatalokat ,

titulusokat adó leveleb; in

nen mennek ki az igazgató

rendelések, a' Kir. nevében.

Ez által jutnak résznyire az

orsz-os doIgoka'Kir. elejbe.

Ez híteles hely is : hitelesen

tehetni elötte minden Con-

tractusokat , Testamen^te-

mokat , Plenipotentiariu-

sokat, Prókátorokat. A' mi-

nek a Kir. alája irja magát,

az Rescriptum Regium ; a-

zon végzés , melly a' Kir.

szine elejbe nem jut , decre-

tum praesidiale. Nála van

a' Kir. Protocollum (Libri

Regii ) mellyekben I. Ferdi

nand idejétôl fogva minden

nevezetes acták , donatiók,

parancsolatok 's t. ef. meg-

vannak. — A' Kir. az orsz.

kormányoztatását eszközli

a' F. Helytartó Tanács ál

tal ( Excelsum Consilium

Regium Locumtenentiale

Hungaricum), melly Budán

van; a' 1723-diki Diaetában

felállítatása szerént áll a'

Palatinus, vagy ennek jelen

nem létében az orsz. Bíró ,

's Tárnokmester Eloülése

alatt гч, Tanácsosokból, ki-

két a* Király Praelatusok ,

Magnásokjé's Nemesek közüt

nevez. Minden végezéskor

legalább 12 Tanácsosoknak

jelenléte szükséges. A* vég-

zésnek (Intimatum ) az E-

löülö , Cancellariae Dire

ctor , és egy Secretarius ir

ja alá magát, ésa' Király i

pecséttel megpeesételvén ,

kibocsáttya. Altala proje-

ctumokat tétet a' Kir. azo-

kat , ha akarja , elfogadja;

rendelésit a' Cancellária ál

tal közli, és ez által végre

hajtattya. Nevezetesen ex

gondoskodik az orsz.nak po-

litiájáról : u. m. a' polgár-

nak életérol, egésségérôl, a'

íüldmivelés , mesterségek ,

és kereskedés elomozdíttá-

sáról ; a' religyiói dolgok-

ról , az oskolákról ; az Ur-

btiumi jussokról , és köte-

lességekrôl ; az adónak fel-

osziásáról, bészedésérol; a'

kvártélyos katonaság' szét

szállításáról, 's tartásáról,

és t. ef.

A' Helytartó tanács a'

felsobb rendeléseket, 's ön-

nön végzéseit, végbe viteti

a' polit ikumokban a' Vrmék,

szab. kir. vsok, és privilégi

ait Uistrictusok által ; az

egyházi dolgokban a' Püs-

pökök , az Iskolákban

a' Fö Direktorok , és Elöl-

járok által. A' Várm.kben

elsö Fö Tiszta'Fö Ispán ,

vagy ennek helytartója; ki

a' egész Vrm.ét igazgattya,

és minden harmadik eszt.

ben elófordiiló tisztválasz-

táskor (Restajuratio) a' hi-

vatalokra candidál. Után-

na vannak az elsö, és má-

sodik V, Ispán , kik a' Fö

Ispán felvigyázássa alatt

viszik a' Vármegye dolgait;

a'Notárius, és Generalis Per

ceptor, az ö al-és partiku-

laris Sorsosikkal eggyütt}

's a' Fiskalisok. fîzeken ki



vül minien járásoknak

vagynak Fö , és Al - -Szolga

Biráik, kik a' Vármegye pa-

rancsolattyát a' helységek-

ben publikalják, végrehaj-

tattyák; a' politiára vigyáz-

nak, és némelly esetekben

a'Vármegye esküdteivel tör-

vényt és igazságot is szol-

gáltatnak. A' Várm.éknek

vannak tulajdon ; Statusi az

azokban birtokos Praelatu-

sok, Magnások, Nemesek, és

kir. vs küldöttek; ezek kö-

zül némellyek Assessorok-

nak, vagy Táblabiráknak

neveztetnek ki ; ezek a'

Várm.béli nemességgel > a'

Fö vagy V. Ispán hívására

a' Várm. házába egybe-

gyülnek; a' politikumokat,

és Oekonomikumokat fel-

veszik , telyçsittéseket el-

intézik ; a' F. H. Tanácsét

kóz tudtul adják. Ittválasz-

tatnák és utasíttatnak a'

diaetai követek; kiki áltat-

nak a' köz tisztek , készit-

tetnek, ha szükség , a* Re-

praesentatíok. A' hus, ke-

nyér 's t. ef. árra limitálta-

tik 's t. ef. A' kir. szab. vs-

okban a' tanács kózonsége-

sen kettö ; belsö és külsö;

a' belsö áll Polgármester-

ból , Biróból 6 — i4tanácso-

sokból, a' Notáriusok , Fis-

calisok , Perceptorok , 's t.

ef. közben iárásával a" tör-

» vényes dolgokat a' hazai

torvények ; a' polgáriakat

a'. H. Tanács végzési ; a' gaz-

daságbélieket a' F. Kamára

rendelési szerént viszi. Né-

mellykor a* politiára és gaz-

daságra tartozó dolgokban

megkérdi a' külsö tanácsot

(electa Communitas) melly

6o — loo jeles polgárokból

¿11, kinek egy Szószólló-

)ok van (Vormünder) ettöl

választatik a' Biró , Polgár-

mester, Tanátsos, és a' vsi

tisztség.

Mígyar országnak

igasság szolgálta-

tása. Tôrvény könyve

a' Corpus Juris Hungarici ,

melly legelöször 1584-ben

Mossóczy Zachariás., Nyit-

rai Piispök által nyomtat-

tatott ki ; legujjabban pe-

díg 1779-ben ki jött két da-

rabokban in folio.All íJVer-

böczi István Personalisnak

1514-ben készült munkájá-

ból , mellyben nagyobbré-

szint a' szokásból eredett,

nem írtt torvényeit adjae-

lö az orsz.nak , 's azért ne-

vezte: Corpus Juris Consve-

tudinarii névvel. Hárora

részeket , külombféle sza-

kaszokban, és titulusokban

foglalván magában. Mind

ezeknek 16. prologusí titu-

lusokat bocsátta elejbek.

Nem lett ugyan ez semmi

nyilvánvaló tôrvény által

to'rvénykonyvé , mindazál-

tal a' 3, század alatt véle

élés által szenté tétetett; a-

zért arra mint tôrvény

könyvre úgy kell tekénteni.

All 2-szor azon Kir.i,ésRen-

di végzések tôrvény - gyüj-

teményébôl , mellyek Sz.

István I. Királytól olta az

ország Királyitól, és ren-

deitöl a'. Diaetán tétettek

(Decreta, et articuli Regura

et SS. et OO Regni Hunga-

riae) Ezekhez ragasztattak

Praxis Criminalis Austriae

inferioris , melly III. Fèr-

dinánd alatt bévitetodôtt ,

Kitonicii Directio Metho-

dica , Processus Judiciar'ii,

Juris Consvetudinarii Pieg-

Tii Hungariae, et Centuria

dubietatum; végre_ a' Jus-

tavernicale , és regulamen-

tum militare 1747. Ezekre

is van , más tôrvényesek-

nek nemlétében, némelly ge

kantet. Tôrvény sïékei : a'



parasztnak els5 tôrvényszé-

he (Foruma) a' Földes U-

ráé t mellynek Ur-szék (se

des Domina.life) a,rieve> lie

gen Elöülö alatt , 's egy

Szolga Biró, 's Várm. Fis-

calissa jelenlétében (Legi*

timum testimonium). A' fa-

lusi Birónak hatalma csak

nemelly falusi politiára

tartozó kis vétkekre , a'

Várm. es F. Uraság paran-

csolatinak végbehaitására.

terjedki. A' Nemesnek bi-

¡sonyos ügyekben , u. m. a'

Successióban , 3000 ftig a-

dósságban, 'st. ef. elsö Birá-

]a a'SzblgaBíró (JudexNobi-

liumj Judl.ium) a' vele levó

esküttével eggyütt. Más ese-

tekben pedig p. o. ha az a-

dpsság több 3000 ftnál, a'

V. Ispán. Ezen székekrôl

appellálni a' Várm. székire

(Sedes Judiciária , Sedria)

melly valamellyik V. Ispán

elö ülése alatt a' Várm.nek

Tabla Bírájiból, Fiscalisi-

ból , és egyébb tiszteibol

álL Ez ítél mind azon pe

rekben, mellyek a' Várm.

béliek köztt , és Várm.ben

fekvö jószágok eránt tá-

madnak , kivévén azokat ,

mellyek a' torvénytol a'K.

Táblának adattak elsö In-

stantiában ; 's mellyek a*

szent-szék, vagy a' Királyi,'s

privilégiait Vsok magistra-

tusa elébe tartoznak. A'

több Vármk.ben fekvö jó-

szágokat illetö per, az 1723-

dikától álló Districtuális

Táblákra tartozik; mellyek

e' négyek : Dunán innen

Nagy Szombat, Dunán túl

Köszeg , Tiszán innen Eper-

jes, Tiszán túl Debreczen

vsiak. Allanak az Elölülön

kívül egynehány —6— As-

sesorokból , egy referens

Notariusból , Protocollistá-

ból , Expeditbrból egyne

hány Cancellistákból , *ar

egy. szegények Prokátorá-

ból. A' sententzia hozáson

legalább is 3 Assessornak

ielenkell lenni. Mind e* ke-

rületbeli Táblákról , mind

a' Vármk.rol appellálhatni

a' Királyi Táblára (Tabu^

la Regia) Ez elsö tôrvény-

szék is egyetemben minden

Status eilen való vétkekben,

's mind azon perekben, mel-

lyekbennem a'tettnek Tör-

vényhez alkalmasztatásá-

"ról, hanem ennek értel-

mérôl, u. m. a' régi leve-

léknek, privilegyiomoknak

's t. ef. magyarázásáról van

kérdés. All a' Personalison,

mint Elölülön kivül (Per

sonalis Praesentiae Regiae

in Judiciis Locumtenens)

két Praelatusból, két Táb-

la Báróból, a' V. Palatinus-

ból , v. orsz. Bírájából. 4

Itelö Mesterböl (Proto N0-

tarii) és hat világi Aeses-

sorokból , kik közül egy

nehány reférál , a' félesleg

valókon kívül. A' Bányák-

ra tartozó perekre nézve van

még egy különös Referens

Assessor is. Itt a'Fiscus(Cau-

sarum Regalium Director *

et S. Regni Hungariae Co-

ronae Fiscalis) is heilyel ,

és voxal bír , kivévén ha ó

a'Király' pereiben , kinek

személyét viseli,vagy vádo-

ló , vagy vádoltatik. Ide

tartoznak még : a' Proto-

collista , Archivarius , Ex-

peditor, 'aa't. és 3 szegé

nyek Prókátorai. A* Kirá

lyi Tábláról utóljára ap

pellálhatni még a' Septem

virális Táblára. Ez neve^

zetét hajdani hét bírájitól

vette; áíl most az Elölülön,

Palatinuson , Orsaág Rírón

kívül , 5 Praelatusból 6

Magnásokból, és 9 Nemes-

bol; ezekhez járul a' bá-
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nyász ügyekben referens, és

egy Protokollista, Azok re-

íerensek a' perekben , kik

a' Királyi táblán. A' Sen-

tentzia hozáspn legalább

n-nek ielen kell lenni. E'

ío appellatoriumi székek

eggyütt Curia Regia nevet

is viselnek , és Pestvsában

varinak. — A' Királyi vsok

polgárinak mind Civilis ,

mind Crirainalis perei vsi

Magistratus elött folynak.

Innen , a* Crimminalis ü-

gyeket kivévén , jutnak né-

mellyek a' Tárnok székre

(Sedes Tavernicalis) melly

a* Tárnok mester elö ülése

alatt , némelly választott

Birókból, és a' k. vsoknak

nehány követiböl állanak.

Innen appellálhatni a' Sep-

temvirálisi Táblára. Más

Királyi vsoknak ügyei a'

Personalis torvényszéke e-

lébe jo, és felebb nem ap-

pelláltathatik. A' Crimina-

lis ügyek , a' K. vsoktól is

a' Királyi táblára kelnek.

— A' Jász, és Kun Districtu-

si tôrvényszék az otthon-

aii, a' Palatinalis fö Kapi-

tány , 's önnön tisztviselö-

jik elött ; erröl appellálni

a' Palatinushoz , ki az ö

legfelsö Tôrvény Bírájok.

A' hajdú vsok а' К Táb

lára vihetik pereiket. — A'

katholikus házasság , ha-

misesküvés dolga , és Tes-

tamentomok külsö torvé-

nyességének ügyében, Bíró

«,'Szentszék(VenerabileCon-

«istorium^,melly a'Püspök,

v.Helytartójaelóülése alatt,

nehány Papi Assesorokból 's

egy Fiscálisból áll : a' per az

Érseki,és Primási székig jut-

bat. A' Királyi Felségnek

különös engedelmével a'

Fápához vitettethetik , ki

maga helyett annak meg-

risçâltatâsât valamellyik

itt levó Püspbkre bízza. E'

Sz. székeknek szententiája

a' világi tôrvényszékek ál

tal hajtatik véghez.

Magyar országnak

fel világosítása: A'

Religyió által : Ez a' Ró

mai katholikusokra nézve

5 Ersekek, 14 Római, és 4

Görög szertartású Püspók

által szolgáltatik ki. Ebö

Ersek az Esztergomi ; Ezaz

országnak Prímása , és a'

Római Pápának kbvettye

is egyszersmind ; Suífraga-

neus Püspöki : a' Fejérvári)

Györi , Nyitrai , Pécsi j

Rosnyói , Szombathe-

lyi, Váczi ', Weszprémi, és

Zolyomi,'s Munkácsi, Eper-

jesi egyesült Püspö^kök. Má-

sodik a' Kalocsai Ersek •• eh-

nek Suffraganeus PüspöM:

a' Csanadi, Diakovári, Seg-

niai , Szeremi , N. Váradi,

Zágrábi. Harmadik az Egri:

ennek Suífraganeusi : а'

Kassai , Szatmár - Németi,

Rosnyói, és Szepesi Püspö-

kök. Az Esztergomi, és Egri

örökös fö Ispányok is egy

szersmind. Minden Érsek-

nek , és Püspöknek van tu-

lajdon káptalannya , és

Consistoriuma. Az Eszter

gomi Eréekségnek Posony-

ban , Györinek Sopronban,

Collegiomos Káptalannya

is vagyon. A' Káptalanok

többnyire híteles helyek is

(Loca credebilia) a' Sz. Be-

nedeki , Leleszi , Csornai,

Jászowi , Sz. Mártonyi , és

Szalavári Apáturságokkal

és Prépostságokbal eggyütt.

AzÉrsekek ésPüspokok ígaz-

gatása alatt a'- Plébánueok,

vag;y Parochusok , viszika

lelki pásztorságot segédje-

ikkel etfffyütt. A" Protes-

tans Ekklesiákat sSuperin-

tendensek ; és ugyan an-

nyi fö Curatorok, különos-

* лей.



sen a' Lutheranusokét még

egy Generalis Inspector , i-

ga/.gattyák. Ezek alatt van

nak Seniorok , Esperestek ,

es Côadiutor Curatorok.

Minden Superintendentiá-

jiak van tulajdon Superin-

tendensböl , J'ö Curátorból,

Generalis Notariusból , Es-

perestekböl , és Coadjuto-

rokból álló Consistoriuma.

A' házasság dolgába a' Vár.

megye széke, és K. tábla a-

lá vettettek. Az ó-hitüEk-

Mesiákat igazgattya a' Kar-

lowitzi Metropolita , az a-

latta léjfo Temesvári , Vers-

chet/.i , Aradi , Ujvidéki ,

Budai > Karlstadi , és Pak-

ráczi Püspökökkel. Esísten-

flônhént tart a' Metropoli

ta Appellatoriumot , hol

végképpen eltgazittatnak a'

Püspöki székrôl appellált

ügyeki Az a' Metropolita

elóülése alatt i Püspökök-

Ь51, 2 Proto Presbiterek-

ЪЫ, 2 Archimándritákból,

és két Papból gyül öszve.

A' katholikus lelki Pászto-

roknak elkészíttésére tulaj

don intézet van minden

Püspök mellett , melly Se-

minarium nevet visel. Egy

illy kbzônséges (Centrale}

van Pesten, és Bécsben.

Az Oskolai oktatás

által: a' katholikusoknak

van i) minden Plébániá-

ban , és helységben nemze-

ti'oskoláiok .egy ; ebben a'

religyió , olvasás , irás, és

számvetés taníttatik. 2)

Normalis iskolák vannak

oüy helyeken, hola'tonít-

ványoknak bizonyos mód-

ezerént oktatássokra Taní-

tók készíttetnek : u. m. Ba

dán, Ka>sán , és Pozsony.

ban. 3) Kapitális Iskolák

nehány helyeken , a' tanít-

ványoknak olly elkészítté-

siík vé?ett . hogy a' Gram«

HÜB. L£x. III. DAK.

matikális ¡skolábafelvétet-

hessenek. Ezekben némelly

realis, és teknika tudomá-

nyok is közöltetnek a' Mes-

terségekre válalkozóknak

hasznokra. 4) Hat Gram-

matikalis Iskolák. .5) 56

Gymnasiumok , mellyek-

ben a' föbb tudományokra

elégségesekké tétetnek a*

Tanítványok. 6) Az Egri

Lyceum; Keszthelyi, és O-

vári H. Alberti Institutum;

a' Szombathelyi, és S/.egedi

Philosophiai oskolák 7)

Négy K. Akademiák: Posony-

ban , Gyórben , Kassán , és

N. Váradon : mellyekben a*

Philosophiai tudományok

két , a' türvényesek is kéfc

esztendök által oktattatnak

négy, és négy tanítók álta!»

1792, és 95 esztendSktftl fog-

va hozzájok járultanak a*

magyar nyelv , és literatu

ra i 's Religyió' oktatóji »

és utóbb a' Görög Nyelv*

mestere is. Mindezeknek, éa,

az al-iskoláknak igazgatá-

sára négy fô Direkbêrok

vannak : Posonyban , Gyö-

rött , Kassán ее N. Váradon;

raindenike mellett egy Ac-

tuarius saolgál. Van Ma

gyar orsz.nak egy Univer-

sitássa is. EzPázmán Péter

Primástólfundáltatott 1635-

ben , N. Szombatban, száz-

ezer forint tÖke pénzzel ;

benne elejénten csak Philo-

sophia és Theologia tanít-

tatott. Másoknak adakozá-

sa. által is nevekedvén a'

fundusa , ke/.dett a' Jus is

taníttatni. Az Brök emlé-

ke/.etü M. Theresia által e?é-

s/en újmnan s/.ületetett ,

ki a/.t Fttldvári apáturság-

gal 1770-hen mega jándéko-

7-á, és a' Medica faruH áss d

telyesífé. A' Jesuitáknak

eltoroltetések után , kik ed-

dig annak bí-tokában voi-

-5



tak Pécsváradi , és Selyei

uradalmakkal is megbirto-

kosította, és 1777-ben kü-

lojúis diplomájával Budára

helyheztette. Innen 1783-

ban II. Jósef Cs. által Pest-

re szállííatott által — Mind

ezen négy facultások tulaj-

don Dekanusokkal bírnak,

kik azon számú Seniorok-

kal , egy Magistratus Aca-

de'micust tesznek , egy Re

ctor' elö ülése alatt. Ez esz-

tendonként más más Fa-

cultásból választatik Au-

gustusnak 30-dikán. Van

állandó egy Actuariusa is.

Az Universitás mellett li

res Cathedrák concursus ,

vagy recursus által töltet-

nek bé. A' Theologica Fa-

cultásnál 8 rendszerént va-

ló Professorok vannak , '»

•egy rendkívül való. A' Ju-

ridicánal tanítanak 6. A'

Medi' ánál 13, a' Philoso-

phi > ánál j4 oktatók. A'me-

dicánál vannak még két

Adiunctusok, és 5 Assisten-

«ekis; a' Philosophica mel

lett két Adiunctusok. A'

Medica Fasultáshoz tartoz-

nak : Institutum Veterina-

rium 1 Professorrai, és Ad-

junctussal ; Füvész kertegy

fö gondviselövel, és 3 alse-

gédekkel ; 's egy természet

müvei gyüjtemény , Ana-'

tomiai szerzemény , lspi-

tály, ésBábaház. A' Physí-

ca facultáshoz tartozik a'

Csillagvisgáló intézet a' Bu-

dai Geliert hegyén, a' Phy

sika! Musaeum , a' Numis-

mák' gyüjteménnye. Az U-

niversitás mellett a' Mecha-

nika, Oeconomia , és más

hasznos tudományok külb-

nösen is tanítatnak. A' Ma

gyar nyelv , • és literatura

rendszerént tanítatik a'

Philosop'hica facultásban •

»*• religyíó tudományával ;

a'német, görög, ésfranrzift

nyelv is különösen. A' több

mint 50 ezer könyvekkel ,

számos ké/.íríísohkal , di-

plomákkal, gazdag Biblio-

thecának Praefe' tusa 1,Cus-

tosa kettö, szolsáji 3, könyv-

nyonitató mühelye Badán

egy Direktor , Curator , és

contra - agens alatt van 4

factorokkal, к ét adiunitu-

sokkal, 33 betü szedftkkél,

40 Nyomtatókkal , 14 ön-

tökkel , és 10 szolgákkal.

Az egész szerzemény egy

tulajdon Praeses alatt, ki

most az Ország Birája , és

1 v. Praeses alatt, kimost

a' Septemviralis tábla tag-

ja , áll , egy Praesidia-

lis Actuariussal eggyütt.

Tulajdon fundusa van a*

F. H. Tanács' gondviselése

alatt. 1791-ben béhozott

12599Î foréfttokat , kifize-

tett 98987 foréntokat ; a*

kbzben tort.ént változások,

és rendkívül valá koltségek

által nagyon megcsökkent.

Vannak mindezeken kívül

Magyar országnak nevelô

Convictusi, és Collegiumi is;

ezek 1784-ben egészen eltö-

röltettek JósefCsászár által,

és jövedelmik 260 200. 160

írtnyi stipendiumokbá for-

díttattak; a' stiependiumi

fundusok béhoztak 1791 ben

99084 foréntokat , és kifi-

zettek 89670 foréntokat. A'

Convietusok résznyire Kas-

sán, N. Váradon 1796 ólta,

vissza állíttattak ; rész sze-

rént stipendiumokban ma-

radtak fei. Az ö jövedelme-

ik is a' kozbéli változással '

igen megfogytak. Aregé^i.

katholika Iskolai okt^tás

vezetése egy Praesesbôl, és

4 Referens Assessorokból ,

2 Actuariusokból álló Ko-

missóitól , és a' F. H. Ta

nács fö ügyellésetol függ.



Az Iskolai fundusnak jó=zá-

gai, és kapitálisai mintegy

goo ezer foréntokat hozta-

nak bé, és kóltségei 28q e-

zerekre mentenek. Ezek is a'

Szerzeteseknek vissza állí-

tásával , és a' pénz értéké-

iiek leszállítása által nagy

fogyatkozást szenvedtek.

A' Reformatusok-

na к vannak 3 Collegiumi:

Debreczenben, S.Patakon,és

Pápán. A' Debreczeniben az

oktatások azolvasáson kez-

dodnek,és egészTheologiáig

mennek. A'felsöbb tudomá-

iiyokat taníttyák 6 rendes

Professorok és 2 úgy nevezett

Praesesek , kik a' tudomá

nyokat végzett , az alsóbb

tudományok' taníttatásá-

ban is gyakoroltatott Col-

legiumból választatnak eszt.

ként ; kikhez járúlnak egy

rajzolást,és 2 német,'s franc,

nyelvet tanító Mesterek , is.

Az alsóbb tudományokat ,

a' Rhetoricától fogvá lefe-

lé taníttyák a' tudományo-

kon keresztül mentt ifjak-

ból esztendônként válasz-

tott Mesterek, a' Classium

Inspector Professor vígyá-

fcása alatt. A' fels&bb tudo

mányok Encyclopediánál

kezdve, a' Philosophia , Juss

és Theologia , kétkét esz-

tend6k,oszveséggel 6 eszten-

dök által adattatnak ele.

Van e' Collegyium mellett

derék Physikai készület ,

több mint 15 ezer darabok-

bói álló konyvtár, Toga-

tusok (hosszú ruhás Theo-

logusokj Collegyiumával ,

a' Nevendékek Paédagogiu-

mával , és Keneseitöl fun-

dálatott különös Convic-

tussal eggyütt. Az egész in-

tézetre egy Professorokból

esztendônként választatott

Rector vigyáz 13 Tannlók-

ból álló Juratusokkal. A*

Convictusra felvígyázó To^

gatus, Ephorus nevet visel.

Vannak e' Collegyiumnak

nehány 15—50 iorintig va-

ló Stipendiumi is; mellyek

többnyire a' tanulóknak e-

losegíttésekre szolgálnak ,

egyik (a' Hatvanié.) 50 í'tok-

ból álló, 's azon Ifjúnak jut

42 ftokban , ki a' feltett

Philosophiai,Historiai vagy

Theologiai kérdésrol leg-

jobb munkát készít. A* Pa-

taki, és Pápai Collegyio-

mok' alkotmányaigen meg-

eggyez ezen Debreczenivel.

Vannak raind ezekfelettszá-

mosGymnasiumok is. N.Kô-

rösön, Szigeten, Losonczon,

R.KomárombanMiskokzon,

Kecskeméten;Grammatil<ális.

Iskolájik csak nem minden

nagyobb helységeikben ;

Nemzeti iskolájik minden

Ekklesiájikban. Fundusok

kül0m,bféle fundatiókbói

folyt ós/.ve.

\ z Evangelikusok-

nak; fftbb Iskoláik vannak

Posonyban f Sopronban ,

Késmárkon , Eperjesen, Lö-

csén. Bennek a' Rectorok ,

Correctorok, §ubrectorok a'

felsöbb tudományokat , és

a'réffi literaturát taníttyák;

a' Grammaticai iskolában

is vannak két tanítójik , a'

Normalis iskolában 1—2. A'

Késmárki fñ Iskolában 1805

töl ólta a Hazai tórvény

is taníttatik. II. Jósef Csá-

szárnak 400 ezer forint nyi

fundatiójokat vallottákbé;

ebbol ves/.nek le^atumot a*

ki'.lföldi Universitásokra u-

tazó tanuló ifjak i¿. A' Po-

sonvi iekola mellett van a'

B. Jeszenáktól fundáltatott

Convii tus 15 Ifjaknak tar-

tására ; a' Sopronyi mellett

ic,—30 foréntos stipendiu-

mok vagynak. 'я a' t. Al, és

nemzeti iskoláik nagy



helységeikben, es Ekklesiá-

ikban , rendszerént vannak

Györött, 'st. m. helyeken.

A z ó-hitüeknek van

*gy Gymnasiumok Carlo-

vitzban; Grammattkai Is-

kolájik vannak Miskolczon,

és Verschetzen, ó Budán, Sz.

Ëndréri;nemzeti iskolájik egy

idötöl fogva. kivált az Oláh

részrôl igen szaporodtak a'

Nestorovich Consiliarius ,

és egy Kommissió igazga-

tása alatt.

Vannak Magyar ország-

íiak közös, minden külömb-

ségnélkül való tudományos

intézeti is : u. m. i) A' Keszt-

helyi Georgihon, mellyben

G. Festetics Györgyneksa-

ját koltségein minden Gáz-

dasághoz tartozó tudomá-

nyokban oktattatnak, és

gyakoroltatnak a' Neven- ,

dékek. Evvel több rendü

Stipendiumok is kapcsoltat-

tak öszve. Ehez hasonló

szerzemény állíttatot fel

ia. tanítók alatt áz idén O-

váron H. Albertöl. з. A' Vá-

czi siket némák oskolája ,

melly 1802-ben felállíttat-

ván ió folyásban van. 3)

A' Selmetzi Bányász Aka-

demia , melly 1760-ban fel-

állíttatván Mária Theresia

által,, külföldi tanítványo-

kat is von magához. Benne

4 Professorok által a' Che-

mia , Mechanika a' Bányász

torvénnyel; a'kettös szám¿

▼etés (Scrittura doppia) és

az erdöket tárgyozó tudo-

mány rendszerént tanítta-

tik 3 esztendök által ; ne-

gyedikben a' praxis tarta-

tik. Itt 1809 ólta egy Pro

fessor által a' Lógica , Me-

taphysica és Physica is fej-

tegettetik. 4) A'PestiNem-

zeti Museum. Ez N. M. Sár-

vári felsö vidéki Gróf Szé-

chenvi Fèrencztol fundál-

tatott , nagy munkával ¿¿

költseggel szerzett Biblio-

thecájának , pénz , kézirás,

czimer-régiség 's t. ef. gyüj-

teményinek Orsz.nak aján-

dékozásával ; a' F. Császári

Királyi Herczeg, Jósef Ná-

dor' Ispánnak boles intéze-

ti által elrendeltetett ; a'

nagy lelkü Hazafiaknak a-

doniányival naponkéntsza-

porodik. All egy Praefectus,

3Custosok ala tt,azAdjun с t u-

8okon,'s szolgákon kívül.Tu'

lajdon épülete's fundúsa va-

gyon. 5)A' Ludovicakatona

AkadamiaVáczon: az 1808-ki

7 czikkely szerént M. Gróf

Festelics György , G. Rhe-

dei Lajos , és Parniczky Mi-

hály adakozásánál fogva

kezdödött , a' Rendektöl 1

milliónyi fundussal nieg

gazdagíttatott ; F. Kirá-

lyunktól egy jeles épület-

tel, M. Ludovica Császár-

nétól jo ezer foréntokkal

megajándékoztatott. Ettöl

vette is nevét. — Magyar

országnak vannak 36 könyv

nyomtató mühelyei ; 18

künyváros boltyai , számos

papiros malmai ; becses, és

nagy számú Tudósai , azon

állapottyához képest,melly

szerént keblében uralkodó

fejedelme nem lakik, a' Ma

gyar országi , kivált Tudó-

sok' élesztésére a' fo hata-

lomtól semmi nem tétetik,

's több e'féle. Van végre Ma

gyar országnak épító , fel-

méro , hajózó intézete , fe

nyítñ szerzeménye , és Pos

ta hívatala H.Paar fö P.Mes-

ter, és fö hatalmak alatt.

A' Magyar ország

nak jövedelme: Az Au-

striai bir.nak jövedelmi

tesznek mint egy no

mil lio foréntokat; a/.oknak

legalább 1/4 része bizon-

nyal Magyar orsz.ból gyül-

bé ; három kút fökböl: a.*

Kamarai jószá gokbóh u. m.



e.' Kassai , Tomosvári , és

Marmarosi Administrati-

ókból ; a' Bács Várm.gyei,

Aradi, N.Váradi, PüspökLa-

dányi , Sarkadi, es Topai ;

Hradeki/s Lykavai Uradal-

makból mintegy я millió

ft. A* Regalekbôl (üralko-

dói jussoknak hasznaiból^ ;

a' Sóból: mintegy 10 mil-

lió frt. Az érczekbbl mint

egy 16 millió frt. A' harmin-

czadokból mintegy i. \pl

milliofrt. A' Királyi vsolí-

nak porták szerént való

censusából 1250000 forint;

az úgy nevezett Fiskalitá-

sokból , és caducitásokból

mintegy 310000 ftok; a' zsi-

dók tolerantialis taxájából

legalább 120000 ftok ; a'

eubsidium Ecclesiasticum-

ból mintegy 125634 ftok ; a*

tobbi a* Posta , lutri , két-

kölcsönözö házakra marad.

Az Adó-portióból (Contri-

butio): Ez 1802-ben 5 mil-

lióra határoztatott meg a*

katona tartásra. Ezen kí-

vül 200000 ftok a' verbu-

■válásra 1807-diki Diaeta a-

jánlásánál fogva , 100000 a'

Magy.gárda tartására az 17-

64/5 gyülési végzés szerént,

Ez porták szerént osztatik

fel a' Vármegyékre, vsok-

ra , kerületekre ; rtjinden

portát8i4ft. és5i .3/8 krok-

ra számlálván. De ennél

sokkal többel adózikazor-

ezág a' teméntelen Deper-

ditára nézve : t. i. az 1751

meghatároztatott Regular

mentum szerént tartya ma

is a' quartélostí 1 pôrtio 2

fontnyi kenyeret 2 kr.ban,

1 portio 6 fontnyi zabotn

kr.ban ; 1 portio 8 fontnyi

szénát 2 krban számlálván;

holot,t tíz annyiban, is ke-

rül. E' kárt a' Contrihuens

tartozik a' Domestica kas-

szába megflzetni. Ide járul

f.' csak nem ingyen való

forspont, és kvártélyház is.

E' vesztesség 1772-ben 3

millio foréntokra tétetett ;

II. Jósef Cs.tól .500 ezer fo-

réntok fizettetésével meg-

szüntetett ; de halálával a'

régi terh viss/.a jött. Min

den Királyi jövedelmekre ,

az adón, és Bányákból való

jbvedelmeken kívül a' Bu-

dán lévô F. K. Kamara ví-

gyáz , melly 1 Elo üloböl

és V. Elöülftböl , 3 Magnas,

és il Nemes tanácsosokból,

és igen számos más tisztek-

böl áll. A' Bányai ibvedel-

mekre vígyáz a' Selmetzi

kamara - Grófság , a' Szo-

molnoki, Nagy bányai, Ba-

natusi fö Inspectorság , tu-

lajdon hívatalosivaí. Mind-

ezek nagyobb részént egye-

nesen a' Bécsifó udvari Ka

mara alatt vannak. Az A-

dóról gondoskodik a' F. H.

Tanács» Ebböl a' jöyede-

lemböl a' kóltséget , t. i. a'

Kamara - tisztyeinek , Poli-

tikai, és tôrvényes Dica.ste-

riumoknál lévóknek fizeté-

sét, a' katona tartásra me

lló summát , és a' kjncstár-

hak egyéb kbltségit 1 kivé-

vén, az életre szükségesek-

nek szerfelett rryegdrágulá-

ea» a* katonaságnak igen

szaporodta miatt , alig ma

rad valami. T. i. való hogy

az úgy nevezett Físcalitá-

sokból , és Caducitásokból

nyertt Kamarai jószágok az

Erdemes Hazafiaknak aján-

dékoztatásokra valók vpl-

nának.

Hadiereje: Magyar

orsz.nak külsö és belsö vé-

delmére rendeltetett rész

szerént állandó , rész sze

rént nem állandó katona-

ság. Az állandó katonaság

vagy benn , vagy határokon ,

lévô. A' benn levo áll"*^

gyatog.es íolovis Regemen-

tekböl , mellyek tulajdono-



saiktól nêveztetnek el. Bé-

kesség idején áll egy gyalog

regement 3920 emberböl,

utolsó háborúban 7 ezerre

is felment. Eggyütt tehát

a' gyalog regementek lega

lább 47040 emberekböl ál-

lanak. Egy lovas (Huszár)

regementnél vannak béke-

ség idején 1698 emberek ;

utolsó háborúban voltanak

öt ezeren is. Mind öszve

tehát tesznek legalább 16980

embereket; 's így az alian

do magyar katonaság benn

áll legalább 64000 emberek

böl. E' regementek v. sta-

tutió által , a' Diaetától

meghatárpztalott mód sze-

rént , vagy verbunk által

pótoltatnak ki. 1807 -diki

fyülésében az Ország ver-

unk által pótoltatásokat

kérte ki. E' benn fekvö ka

tonaság elrendeltetése függ

a' Budai fö General Kora-

mandótól , és az alatt levo

fö Komissáriusságoktól. A'

katonaság' szükségeinek ki-

elégitésérôl gondoskodik a'

Provincialis Komissarius-

ság Directora , ki a' F. H.

Tanácsnak tagja, egy V Ko-

missariussal eggyütt. Ö ál-

talok intéztetik el az ókvár-

télyok , szállítássok , pro-

visiójok is 'st. ef. A'határo-

kon orálló katonaság az or-

szágot a' Török portazása,

es pestis elragadása eilen

oltalmazza; az 1690-ben Tö

rök orsz.ból többnyire ál-

taljött szabad emberekböl

áll. Földmivelö , nem adó-

7.6 katonák , nem szolgál

— 39° —

vén a' Magyar országi tar-

tományokat , mintegy it)o

mtfdnyi hosszú kordont

vonnak Magyar hazánk kö-

rül a' Törökök eilen. Való-

ban boles és hasznos inté-

zet ! Tulajdonképen belölök

csak a' Temesvári General

Komandó alatt lévô két 0-

láh, és Német Banáti rege

mentek, és 1 Batalion Csaj-

kások,Bács Várm.ben, tar-

toznak Magyar orsz.hoz. E-

y.eknek kerülete 15 □ mfde-

ket teszen , és 2126.5 lak.kat

S/.ámlál ; belölök ezeren ba

jos szolgálato't tesznek. Hor-

vát orsz.hoz tartoznak a'

Horvát országi Bán alatt

levó két regementek : a'

Karlstadli General Roman-

do alatt vannak négyen : a'

Likai, Ottokai, Ogulini, és

Sluini; a' Varasdi Gen. Ko

mandó, alatt kettö : a' K5-

rosi és Sz. Györgyi. A' Sla-

voniához tartoznak : a'Gra-

diskai, Brodi_. és Pétervári

regementek , tulajdon Gen.

Komandójok alatt. Az Er-

délyi Generál Komandó a-

latt állnak végre két Szé-

kely , két Oláh gyalog re

gementek , és egy Székely

huszár regement.

A' Magyar ország'

czímere: egy hosbzában

két mezöre osztatott pais ,

ennek jobb oldala egymást

felváltó, veres és ezüst szín-

nel 8 szakaszra válik; bal

oldalán a' vörös mezön egy

zöld hármas hegy enielke-

dett fel, ezen egy arany ko-

rona ezüst kettös keresztel.

nak urat , nem fizetnek Wlagyarok fôlde , Land der Un*

" " gern , Erdély N. Fejedelem-

ségnek legjelesebb resze

északra Magyar ország, eS

Moldva , ny.ra Magy. °T*1'

délreSzászok folde, Ueletre

Székelyek fôlde kbz°Ï£

Nagyaága 458 з/4 □ mt

dézmát , hanem szüntelen

talpon vannak , 's békesség

idején magok kôltségén él-

nek és ruházkodnak. Tu

lajdon kantonjok vagyon ,

melly regementre, és batal-

-lionra felosztatott. Ide vé-



ïïevezetét vette Magyar la-

kositól. Vidéke legnagyobb

résznyire hegyes : a' Kolos-

vár;¡ mezôségen nincsenek

ugyan hegységek . de.he-

gyek vannak. Legmagasab-

bak a' hegyei Hunyad Vrm.

ben. Jelesebb folyóvizei :

Maros, Szamos, nagy és kis

KükÖllo. Ht van a' Hodosi

t<5 is. Sok keserü, sos es más

forrásokkal eggyütt. Eghaj-

lata általjában igen mérsé-

keltt, levefföje Maros kifo-

lyásánál , és a' Jíét Kükbllö

parrain igen gyenge ; Hu

nyad Várm.ben télen ke-

mény , de ennek is Maros-

ra dülö részeiben kelleme-

tes ; azért legáldottabb ré-
»ze is ez Erdélynek. Avföld

és szftlö mívelés , marha

tartással eggyütt jó karban

vagyon itten csak nem min-

denütt. Itt terem legjobb

's legtöbb bor; itt találtat-

nak a' legtöbb 's leggazda-

gabb arany , ezüst, vas, és

sóbányák is; erdei , vizi,

mezei termésekben itt leg

nagyobb a' boség. A' mes-

terség müvei nem olly szá-

mosak, mint a' szomszéd

Szász földön. Kereskedéîre

szolgál itt a' hajókázható

Maros, és a' talpakát leusz-

tató Szamos , mellyek e'

íbldet áltfolyák. 1772-ben

számláltattak a' Magyarok

foldén 297954 hold szántó-

fbldek, 145233 hold rétek ,

52217 hold szölök , 200159

darab jármosmarhák,i254i7

tehenek, 39615 borjak, ез

csikók , 330206 juhok , 40919

kecskék , 135863 sertések ,

22272 bas méhek. Népessé-

ge tesz közel egy milliómot;

az adót fizetoknek száma

mintegy 700 ezer , az adó-

tól ment Nemeseké 23260.

Дг ide.nem számlált birto-

liatlanok : ú. m. cselédek ,

zsellérek, 's t. ef. 1791-ЬеЙ

voltak 79104. A' taxât fue-

tbk ezeken kivül mintegy

6000. Elöször Magyarok

fbldéhez csak hét Vrm.gyék

tartoztak , és egy keriilet;

nevézetesen : a' Fejér , K.Ü-

köllp, Thorda , Kolos , Do»

boka , Hunyad , és bels&

SzolnokVrmk ;'s a' Fogarasi

keriilet. Zápolya János ural-

kodásától, az Erdélyi N. Fe-

jedelmek elhatalmaskcdása

által , több, ée több Vrm.

gyék csatoltattak Magyar

országból hozzája , (Partea

Hungariae appJicatae). A'

megbékülés után III.Károly

Kir. 1733-ban végképen Ma

gyar orsz.nak e' Vrm.gyéii

egyesíteUe Erdélyi Magya

rok íbldivel : a' Küzép Szol-

nok, Kraszna , Zarand Vrm.

ket, és a' Kovári kerületet ;

a' Fejér Varmegyét pedig

nagy volta miatt abóra, és

felsöre felosztatta : így sxa-

porodott a' Magyarok fblde

1 1 Vrm.gyékre , éskétkerü-

letekre. Alkottatásokat lásd

Erdély alatt ; és külon kü-

lön.

Magyarés , Magyaren, Mejero,

Magyar - Oláh falu Erdély

orsz. Thorda Várm. Maros

folyónál, vagyon egy ref.

és görog pléb. 's nehány só

kútjai.

Mahafuerra , egy Rziget Chili

mellett déli Amerikában ,

délfelé a' Coquimboi szige-

tektol , 3,5 mfdnyire Tierra

nevü szigettöl , vannak i-

gen jó bajó* piaczai, és jó

vize, de igen kietlen a' ki-

nézése.

Mahanaim , Machanaím, hely.

Galaaditis tart.ban , Ara-

biában , Jabok vizénél. I.

Mós. 32, 3. 22. Jordántól

nem messze (II. Kir. 2 , 99).

MaAé , Mahi , franc, tengeri

ve Malabar' partjain ihnen



*S índiában, Calicut, és Tel-

tichery között, Colastrin fo-

iyónak torkolatjánál, 1786-

ban az ftrsereg nélkiil 6000

lak. számlált , körül vagyon

véve 5 к is erosegektöl. Borí-

Bal , kardemommal , szan-

talfával , 's t. ef. kereske-

dik. Angoloktól feldulatott.

ЫаАе , (40 D. Sz. 77° 15' K.

H.J legjelesebb a' Sechelles

szigetek közül az Indiai ten*

gerben keleti , Afrikánál ,

лет nagyobb mint 6 órá-

nyi a* kerülete, igen hegyes

«s erdós , sok hajóknak va-

16 fával, és sok vizzel szol-

gál , azon kivül sokféle gyü-

mölcsei vagynak , 's ezek

közt jeles déli gyümölcsök ;

találtatik itten iszonyúnagy

sokasága a'k ülombféle szár-

nyas állatoknak , számos

tengeri tekenôs békák , né-

ha 3 mázsások , és igen kü-

lönös formájú konchylio-

nok. A' Franczíák kezdték

itten a' szerecsen dió , és

szegfübors plántálásokat.

, Vagyon ezen szigetnek jó

réve , de lakosai nincsenek.

ЪЛаЫегек, nemzetség a' Skláv-

part belsejében , Afrika' fel-

sö Guinea tart. kiknek tar-

tománya több szóvetséges

jól elr«ndelt fitátusokból

áll.

Vahlberg , vs Badeni N. Her-

c¿egs» Kinzig ker. vannak

260 h. 740 lak. és egy vára,

№.ah¿is , falu nem messz« Mei-

s/.entol Szász Kirs.ban, Al-

bis mellett ; itten ássák azt

az ágyagot , melly por 'zel-

lán fabrikákban katulyák

gVanánt szolgál.

Mahlstrom , v. Moskoestrom ,

igen veszedelmes ôrvény

Norvegiinak Nordland hi-

vatalában, Moskoe kis szi-

geténét , melly szüntelen

válloztatva 6 óráig észak-

t-ól d«i felé , és 6 <5ráig dél-

tôl éseak felé mozdul. Ten-'

gerár , és tengerapadás tel-

lyességekor legrsende^ebb.

Legveszedelmesebb itien az

igen kozonséges tengerro-

banás, mellyet sokszor ten

geri szélvész követ, 's ak-

kor rettenetes zugás között

mindent elnyel a' mi egy

mfdnyire elftt te megjelenik,

úgy hogy a* czetek sem áll-

hatnak ellene.

Mahmudabod , elég jeles , sán-

czal körülvett vs nyugoti

Maratták tartom. nevezetes

Mahadewa' Pagodájáról ,

melly igen szentnek tarta-

tik.

Mahometa , régi Adrumetura ,

1. Hamamet.

Mahon, (Port v. Puerto) Por-

tus Magonis , kis jól erösi-

tett fövsa , Spanyol Minor

ca nevü szigetének, vidéké-

vel eggyütt 18000 lak. szám-

lál: vagyon derék kikotoje,

tengeri erb tárházai , még

nem egészen kész lazaretje,

1 tengeri ispitálya , 's иога-

szédságában jó ostrea , és

ángolna halászatja, 's álló

só tavai.

Mahra , tartom. Boldog Ara-

biában a' tengernél, Schad-

scharral és Omannal hatá-

ros , kevessé termékefay , de

tbmjénnyel , és jó tevékkel

bóvelkedik.

Mahrburg , 1. Marburg.

Mähren, 1. Maehren.

Majaguana; eggyike az Angol

Lukai szigeteknek Ameri-

kában.

Muida , kis vs innensö Cala

briaban Nápoly orsz.

Maidenhead, helys. Angol B«rk

nevü Grófságban , Themse

folyónál, meílyen által egy

hid vez«t , 1000 lak. alkal-

mas kereskédése vagyon da-

rával , liszttel , és épület-

nek való fával.

Maidiere , falu Franc/,, orsz.



Meurlhe oszt. Vannait 210

■ lait, és 1. érczes forrása.

Maidstone , Madviacis , (51o

16' É.-Sz. 18o 18' K. H.)' vs

angol Kent nevü Grófs.ban

6000 lak. számlál , rsapó

földdel gazdag vidékben ,

Medway folyónál, mellyen

¿20000 rnázsás hajók egé-

¿zen a'hidhoz haladhatnak.

Ez eggyike az elso vásáros

helyeknek ezen Grófságban,

roellynek productumi , úgy

mint komló, fa, gyümölcs,

Londonba vitetnek. Azon

kivül kivitetik innét csapó-

fold , palakö , porzó , igen

jeles itt készült czérna , és

papiros.

JWaigneley , helys. Franc, orsz.

Oise oszt. vannak 760 lak.

timár, és kotelverö mühe-

lyei.

Majk , nevezetes Kamadulen-

sisi klastr. Komárom Várm.

vannak messze terjedö er-

deji , szép kertje , és szép

halas tavai.

Mailand, Mayland, Milano,

egykori Herczs. Lombardiá-

ban , melly nyugotrol Pié

mont, és Moníferat, ész.ról

Helvetzia , kel.röl a' volt Ve-

lenczei birtokok, és Mantua,

Parma, és Piacenza Herczs.

déJrñl pedig Genuai birto-

bok által határoztatott. Az

6 Iegnagyobb hossza nyug.

rol kelet felé 27 ném. mfdet,

és a' Iegnagyobb szélessége

«üélról észak felé 25 mfdet

tett. Ezen Herczs.g követ-

kezendö tar.nyokból állott.

l) Milano vsa, és Hercz sége

niagában, 2") Terra separa

ta di Treviglio;' ,3) Pavia

vsa, és Hercz.sége ; 4) Cre

mona vea, és Grófsága; ,5)

Calriana* Torvényszéke ; 6)

Lodi vea , ée Grófsága , 7)

Como vsa , vidéke, és Gróf

sága ; 8) Valle Inteivi ; o^)

Casal maggiore vsa, és vi

déke; 10) Alessandria , és

Valenza; n_) Novarese; 12)

Tortonese; 13J Vige vana-

seo tart.nyai; 14) Anghiera,

Grófság; és iß) Bobbio tart.

nya. Az elsö 9. tart.nyok

mind az Austriai birtokok-

hoz számlált&ttak ; kivévén

Pavia Herczs.nek azon ré-

szét , melly Tessino, és Po

vizek között fekszik,'s melly

a' Szardíniai Kir.nak , ki-

hez a' többi részek tartoz-

tak , általengedtétett. Au

stria ezen részeket a' Man-

tuai Herczs.gel eggyütt egy

General - Helytartó által

kórmányo/.tatta. Ezen Her-

czegs. árendás jószága vala

a* Római bir.nak.

Mailand, Milano,Mediolanum,

(26* 51' 1 5" K. H. és 45° 28'

10" É. Sz.) fö vsa a* most

leírt egykori Herczs.nek, '«

az egész hajdani Lombar-

diának , ugymint azután

Olasz orsz.nak , 's lakhelye

a* Kormányszéknek 's min-

den felsö Hatalmaknak , és

Erseknek ; igen nagy jeles,

gazdag, és kereskedö város,

melly 130000 lak. számlál.

Fekszik 90 mfdnyire Páris-

tól, és 129 mfd Bécstol O-

lonna fonál , nagy és gyö-

nyörü sikföldon Tessin, és

Adda folyók között. A' ke-

rülete в l/4 ném. mfdet té-

szen , falak, és bástyák ál

tal kerítetik be , 's bizonyos

távolságban vala egy regu-

lás 6. bástyáktól körülvett

fellegvára, mellyben lakott

a' Mailandi Herczeg , most

elrontatott , 's a' helyén

Buonaparte pîacza csinál-

tatott. Vannak ezen vsnak

9 fñ , «s 13 mell«kkapuji , 61

pléb. templomi , mellyek

mostan megritkultak , 'saz

•elött 43 Barát , és 50 apá-

rzák klastromi , több más

U'óton&éges épületekkel^ bait
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fertályoltra vagyon eloszt-

va , általjában véve nem

ezép , mert az útszáji több-

nyire gorbék , szegletesek ,

¿zoro3sak, és setétek , mel-

lyek apró tüzkövekkel ki

vannak rakva, azért terhes

«.' gyalogolás , mindazonál-

tal nem hibáznak itten je-

les, és látásra méltó épüle-

tek 's más nevezeteseégek.

Legelsö helyet érdemel az

Érseki fö templom, melly

a' vsnak kôzép pontján all,

ez egy pompás, és több te-

Íkéntetben nevezetes tem

plom, melly Római Sz. Pé

ter temploma után elsö e-

gész Olasz orsz.ban; az o

hossza 449, a' kepeszt szé-

lesége 27.5. a' hátulsó részé-

nek szélesége 180. és kúpjá-

nak magossága 23З láb , e-

Zea épület 52 oszlopokon

nyugszik, mellyek funda-

mentomi párkányokkal , és

legföbb részeikkel eggyütt

84 lábnyi magosságúak, a'

kerületek pedig 24. láb. E-

zen isszonyú épület kezdö-

dött 1,386 eszt. és még sem

készült el egészen. Gothus

formára vagyon építve , 's

elsö tekintettel bámulásba

ejti a' nézot , de olly rakott

czifraságokkal , hogy a' ko-

«elebbrol való nézés majd

unalm.at okoz , mert beliil

és kivül tele vagyon szob-

rokkal , mellyeíc' száma

4000-re tétetik , 's ezek az

újabb idökben még. megso-

kasítattak , és mind szép

már ványból készítettek? E-

zen képck közt legnagyob-

Ьап becsöltetik az, a' mel-

Iyen Sz. Bartholomaeus ele-

venen megnyiizatik , ugy

h >gy a' bore vállairól le-

függ. Lencméltóbb me^jegyr

zésre e/en tempi. ban a' föld

alatt levo kápolna, melly-

bea Borromaeus KárplynaJ^

teste megbecsülhetetlen ér-

tékii kristályból és ezüstböl

való koporsóban f'ekszik. —

Közel a' templomhoz va

gyon a' kereskedök piacza,

. hol a' kereskedök , mint

alkuházban megjelennek ,

'а itten áll a' jeles és új Ta-

nácsház is. E/.en templom

mellett áll Sz. Ambrus Bib-

* liothecája , mellyet Borro

maeus Fridrich Cardinal

fundált, 'seza' legnagyobb

ritkaság Mailandban; mert

nem csak számos és drága

könyvekkel , hanem képek,

mesterség-munkáji , pénz-

beli , és természeti jeles

gyüjteményivel dicseked-

hetik. Ezen gyüjtemények

a' Publicum' vele élésére

nyitva állanak , tartatnak

itten kôzônséges oktatások

is. Méltó megjegyzésre még

a' jeles theátrom , a'foghá-

zok, és a' nagyispitály , ez

igen nagy épületbol áll ,

mellyben 1000. betegek is

elférhetnek, vagyon benne

egy dolgozó ház is , a' la-

zareth, és más könyörületes

intézetei is számosak. A'töb-

bi nevezetes épületekhez tar-

toznak azOrszágló'palotája,

a' Casa Borromaea, a' Casa

Cusani , a' Casa Clerico , ez

egy igen izleletes épület.;

az érseki palota , 's t. m.

Tanuló intézetjei ezek: a'

Brerai Collegium , melly

Maria Theresia által Uni-

versitássá változtattatott ;

a' hozzátartozó épületben

vagyon egy igen válogatott

konyvtár, kép-pénz' kabi-

netje.'és szépen rendelt é-

gésztorony , a* Helvetia!

Collégium is pompás épü

let , vagyon itt azonkivül

katona-akademia, tudomá-

nyok' Akademiája , 1 Gy-

mnasium, és több oskolák,

Több alkalmatos mesterem-»
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bereiten kivül találtatnak lab. számláí.

itten számos és jeles fabri- Maimatschin , Kitaisba-Slobo-,

kák, kiváltképen selyem és

bársony portékákra, pánt-

lika , paszomán, kivarrás ,

csipke , fayence 's t. ef. mi-

vekre nézve. Kereskedése

eleven, ugy a' fabrikájinak

productumival , mint se-

lyemmel és riskásávnl , a*

kiküldozése és áltmeno ke-

reskedése is szembetünö ,

ez három kanális által elö-

da , határ, és kereskedö vs

Kalkas - Mongoliában Sibe-

riának határinál, nem mes-

sze Kiachtától, 200 h. szám

láí , vannak több Lama*

templomi , és Chinai örse-

rege. A' Chinaiak visznek

ide selyem és pamut mate-

riákat , mellyeket az Oro-

szoknak bunda borëkért, és

ezüstért eladnak.

mozditatik. Lakosai szor- Main , Mayn , folyó a' volt

galmatosak, és gazdagok.— Rajnai S/.ovetségben , mel-

Ëz igen régi vs , es szep ,

melly 39,5. évben Romának

felépítése után Galluszok

által támadott, sok kedvet-

len eseteken általment ;

1 162-ben veres szakálu 1 Bar

barossa) Fridrieh Császár

által fundamentomig elron-

tatott , azért nem találtat

nak itten tehát semmi ré-

giségek. Azután ismét fel-

állíttatott , de minden há-

borúkor, midön felsö Olasz

ország meelátogatatnék ,

sokat szenvcdett. A' szép, és

termékeny város' vidékén

több látásra méltó mezei

házak szemléltetnek , mel-

lyek közt leggyönyörübb a'

Castellago, egy pompas mu

lato kastély iszonyú nagy

kerttel , 1 mfdnyire Maj-

landtól; legnevezetesebb pe-

dig a' Casa' Simonetta az

oszvehasonlíthatatlan ec-

cho miatt, melly az ember'

ezavát mintegy 40-szer , a*

pisztoly durrogását pedig

valami 60-szor érthetoleg

visszonozza.

JHailapur , 1. Meliapur.

Maillac , falu Francz. orsz. fel-

sft Vienne oszt. Blaise folyó-

nál , vannak 770 lak. és egy

vashámorja.

iWallezay , vs Fr. orsz. Vendée

oszt. Antize folyónak Sev

lyet fehér , és veres Main

oszvefolyása képez.' Amaz

nem messze Fichtel tavátót

ered a' Czin hegyen (Zinn-

berg) , és Frankenbergkél

a' veressel eggyesül, melly-

nek eredete Bayreuth vidé-

kében vagyon. Regnicznek

belé folyása után nem mes

sze Bambergától hajókázha-

tó lészen , felvévén azután

a' frankoniai Saalét , ezen

kivtil Wehrnt , Banachot ,

Taubert , Rodachot , Reni-

czet 's a' t. külombféle ha-

lakkalbövelkedik, 'sMogun-

tzia mellett Rajnábaszakad.

Maina , tartomány' darabja

Moreanak Braccio di Maina

nevü Török tart, mellynek

lakosi Mainották v. Manio-

ták, kik 360 falukban 45000-

re számláltatnak , a' régi

Spartaiak' unokájiknak tar-

tatnak , 's még most is leg-

vitézebb nemzetség minden

GörögÖk közül. Ók ugyan

megesmérik a' Szultánt f<V

Uralkodónak , fizetnek i>

néki egy csekély adót , de

nem engedik , hogy csak

egy Török is bémenien tar-

tományokba, melly min

den részeirôl magas hegyek

által védelmeztetik. Azok-

kal kik partjaikon hajóto*

rést szenvednek igen ero.

xebe ômLésénél, 206 h. 1350 bertelenül bánnak, és ten,.»



— —

j?eri rablásból élnek. A' gö- továbbá Sebabo (Tubago) ,
• - - - - - - -■- - TT . 1 • СJrog'vallást követik , 's az

ö hegyeiken sok kápolnák

szemléltetnek , mellyek E-

liás Prófétának szenteltet-

tek.

Mainburg , mvs Bajor ország'

Regeni ker. 830 lak. szám-

lál.

"Maine, egykori tart. Fr. orsz.

ban, melly ész.ról Norman

die, kel.röl Perche, Du-nois,

es Vandomois , délrôl Tou-

raine , és Anjou , nyug.ról

pedig Bretagne által hatá-

roztatott. Az ö hossza nyu-

gotról kelet felé 28- a' szé-

lessége pedig délrol észak

felé 16 fr. mfd. Elég ter-

mékeny , vahnak nehány

vashámorjai is, érczes for-

rásai , és két márvánv bá-

Uramana , Cobessicouri ,

Chenosbek, Kawakusaki ta-

vak, 's t. m. A' tél itten i-

gen kemény , de a' rbvid

nyár is igen heves. Partok-

nal termékellen a' fold , a'

folyók partjai pedig jól mí-

veltek belsejében ; az é^z-iki

része egészen alkalmatlan

a' vetésre. Vannak itten

fenyvesekböl , tölgyekböl ,

's más fák nemeiböl nagy

erdôségek , mellyek arbo-

czoknak kikészitetnek; a-

zonkivül fagyánta, kásztor,

farkas , medve, vadak, vad

szárnyas állatok , czet, to

be, és skomber halak. A*,

iérség nagysága 40000 □

mfd, a'népessége 151720-ra

tétetik. Fövsa Portland.

nyái. Legnevezetesebb fo- Maineck, nagy falu Bajor orsz.

lyói ezen tart.nak e' követ- nak Main ker- vagyon vá-

kezendök : Mayénne, Huis- ra, mintegy 400 lak. és Main

ne, és Sarte. Két részek- folyón egy hidja.

böl u. m. felsö és alsó Mai- Mainevil/s , helys. Franc, orsz.

neból állott. Az egész tér- Eure oszt. Levrière folyó-

sége 317 Q mfdeket , és(re- nál , 530 lak. és csipke kö-

volutio idejében) mintegy téssel.

683000 lak. számlált. Most Meinhard , mvs Würtenbergi

két u. m. Sarthei és Mayen- «Kirs.nak alsó Neckar ország

nei osztályokra részeltetett.

'Maine, Észak-Amerikai Mas

sachusetts nevü szabad Sta-

tusnak északi rés¿e , melly

biróságban, 470 lak. vagyon

egy kovács mühelye, fer-

dôje , elso , kôzép , és uj

deszka metszoje.

New-Hampshirének egy da- Main kerületje , Bai or orsz.ban

rabja által Massachusetts

'töl elválasztatik. (45o—48э

50' É. Sz. 67o 12,'— 70o .55'

N. H.). Itt vagyon folyta-

tása a' New-Hampshirei ha-

vas bérezeknek , kivált a'

fehér Hegyek. Itt szemlél

tetnek: Bald-Head , Elisa

beth, Small Point, Pema-

quid Point, Skuttok Point,

«s S. John (Clyde), S. Croix,

Passamaquada , Penobscor,

Kennebek, Sagadehok, Sa

co folyók , mellyek tavasz-

kor, és öszkor megáradnak,

4s sebess folyással biruak:

Main fótól nyerte a* nevét.

Most foglalja a' Mam kerü-

letet ("kivévén azon részét

melly a* Würzburgi Hercza.

hez kapcsoltatott , és a' Be»

tzat ker. hez adatott Hoch-

städti Tôrvényszéket) , a*

WürzburgiHerczs.tßl nyertt

Coburgi határokat , az egy-

kor Pegnitz ker.téhez tat?-

tozó Pottensteini Tôrvény

széket , Bayreuthi Herczs.

nek , ilegyeken tul fekvö

részét , azonkivul Nab ker.

tartozó Eschenbach , Kem-

nath, Waldsassen,Tirschen-
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reuth es Neustadt Torvény- gyolcs és csipke fabr.

Б/ékeit. Ezen kerület 28a MaintAal , Val Maggia , ter-

у/ д0 /—30O 15' К. H. és 49o mékeny völgy Svaicz' Tee-

30'—50o 27' 30" -E. Sz. ter

med. Keleti és északi részén

durva és hideg , a* déli, és

nyugoti részén pedig mér-

sékelt, és'meleg, 's mar-

hákkal, a' spanyol nemek

sini kant.ban , melly Main*

(Maggia) által hasjttatik i

12 órányi a| hosszusága ,

gesztenyékkíl , borral, ga-

bonával, és mai-hákkal bö-

velkedik.

által megnemesített juhok- Maintree , helys. Angol orsz.

ka*l , dUznókkal, lovakkal, Essex Grófs.ban Sour fónál,

mindenféle halakkal , r4? szén , vas , gabona, és hal

hokkal 'st. ef. lennel, kom- kereskedésrôl nevezetes.

lóval, kenderrel, krumpli- Maint , Mayncz , Mayenne,,

val , kerti veteményekkel , Moguntia , (49o 5o' ¿o" É.

gabonával, kivált jeles bu

zával bövelkedik , vagyon

itt azonkivül vas j réz , gá-

licz, kenkö , tirasó , saló-

trora, köszen , niárvány 's

t. ef. A' méh tartása és do-

hány termesztése is neveze-:

tes. Fö vsa Bayreuth.

Main és Tauber kerülete Bade-

ni N- Herczségben. Fö vsa

Wertheim.

bH 'inland v. Pomona , legna-

gyobb az Orkney szigetek

küzül Skótziánál , 30 mfd.

a' hossza , és 8 — 10 a* szé-

lessége, 12000 lak. számlál,

vannak több tava>, folyóji,

és oblei ; elég termékeny ,

de kevessé míveltj az ér-

czek országa pallakövekkel,

vasérczczel, és ólommal bö

velkedik. Föhelye Kirk

wall.

ÎAar'nland v. Shetland , legna-

gyobb a'Shetländi szigetek

közül , Skotzia mellett 16

mfd a' hosszusága 's 2—20

széles , 13000 lak. számlál;

kôzepén hegyes és partjain

számosakaz öblök é= fokok,

lovakkal, tengeri madarak-

kal , réz/el és vassal bövel

kedik. Föhelye Berwick.

bUainották , 1. Maina.

Maintentm , M^steno, falu Fr.

orsz- Eure és Loir oszt. Eu

re folyónál 2З6 h. és 1600

latos, vaonak azon kivül

Sz. 2,5=> 50' 45" K. H.) igen

megerösitett fövsa, az egy-

kori hason nevü Ersekség-

nek , azután Francz. orsz.

Donnersberg osztályának,

Rajna' bal part ján , Main

torkolatjának^ ellenében ,

2200 ház. 157 utszákot, és

piaczokat, 223.30 lak. szám

lál. Vagyon egy Püspóksé-

ge > 1 General-Consistoriu-

ma, a* Donnersbergi, és Saa-

rei oszt.kban lakó Prote-

stansoknak , 1. Akademiá-

)a , 1 pattantyús oskolája ,

1 Lyceuma , a'Maincz körül

feltaJáltRómai régiségeknek

gyüjteményével,és 90000 kö-

tetekböl álló Bibliothecája.

A' kôzônséges épületekko-

íé számláltatnak : a* Már-

ton vára (Mantinsburg né-

hai Herczeg' residencziája ,

most rakodó boltiok a' Mo-

guntziai kereskedóknek a*

fö templom , a' Sz. Rochus

Ispitálya , egy typográphi-

ával, harisnya, és materia

fabr. a' Tanácsház , az al-

kuház , és fenyíték' háza.

Innét viszen egy* haióhíd

az által ellenben fekvö Cas-

sel nevü vsba , ennek 47a

láb. a' hosszúsáffa , 's 47 pá-

rosan öszvekötött fiajokon,

nyugszik. Emlékezetremél-

tó itten még Guttertbe-rgpia^

czais, melly az elsö Ti



graphia felbalálójától nyer-

' te nevezetét. Innét jár a-

zonkívül póstahajó Coble-

nec/.Ье , és Coloniába. А'

borral kereskedése, és kül-

dôzése szembetünö. Lako-

helye vala ae osztályi E1Ö-

járóknak , és kereskedésre

ügyelö Tôrvényszéknek.

Most pedig a' Német szö-

vetség' vára.

Majo , Mayo , eggyik a' zöld

f,ok szigetei közül (15o 12'

E. Sz.J kerek forma 's mint-

egy 4 geog. mí'dnyi a' kerü-

lete. Igen alacsony, és.3 kis

hegyektöl álthasítva , a'

földje többnyire homokos,

száraz , és kevessé termé-

keny belsejében csak egy

kis édes vizü a'patakocska

által nedvesíttetik , a' par-

toknálpedig kútakból nyert

sósvízzel itatják a' barmo-

kát. A' záporesok helyre

hozzák a' vízszükét , melly

után elég sok köles , kuko-

ricza , Yams gyôkér, 's t. ef.

azonkivül tök , görög din-

nye , füge, pamut, pamut-

nak egy selyem neme , kü-

lonféle/ fák , 'st.ef. terem-

nek. Allatokból: vadlovak,

szamarak , kevés marha ,

sok vad, és szelíd kecskék,

számos , és különfele szár-

nyos állatok , továbbá apró

tekenös békák , és minden-

féle halak bövsegben. Leg-

nagyobb gazdagsága sóban

áll , melly az Angolok által

elhordatik. A' 2—300 lako-

sai erös , eleven , inashus-

sos, és jó terméezetü szere-

cs«nek, Portugallusz nyel-

vet, és relieiót: vettek fel ,

's következendö 3 helysé-

gekben u. m. Pinosában,S.

Johaçnban , és Lagoában ,

lakoznak. Vagyon itt azon

kívül Pao Seco nevü kikö-

tô torkolatja is. •

Qdajor t Mayerhof, Majer, fa

in melly 177 h.ból áll Er-

délynek Beszterczei vidéké-

ben Sitamos fónál, vagyon

egy éós kutja, és mészége-

to kemenczéje. .

Mojorka , Mallorca, (,'9°—

¿i« 12' K. H. 39o—4o3 É.Sz.)

legnagyobb a' Bctleari szi-

getek közül , a' kôzépten-

gerben , Spanyol orsz. kele-

ti részén. 12.^4 □ mí'd 137230

1. számlál. Esz. és nyug.ré-

sze hegyes , keleti, és déli

rés/.e pedig fehér , és La-

pályos szántófoldekbñl , ré-

tekböl, gyümöli sos kertek-

böl és szölökböl áll Azéghaj-

latja mérsékeU, és egésséges.

Földe gabonával , mandolá-

valjfügékkel.narancsokkal,

czitromókkal , kapornával,

gyiimölr.csel , borral , sá-

fránnyal, kedveskedik; van-

nak azonkívül számos bar-

mai , és selyembogár te-

nyésztése is szembetünö ;

marha, ôszvérek , juhok ,

kecskék , disznók , lovak,

szárnyas állatok, házinyú-

lak nélkül sem szükolkö-

dik. Partjai halakkal bö-

velkedaek , klárissal, és só-

val is szolgálnak. Lakosi-

nak nagy hasonlato¿ságok

vagyon a' Cataloniaiak kal;

az elökelök, Spanyol nyel-

vel , a' porság pedig Gö

rög , Deák , Arab, Spanyol

és Franczia nyelvekbol ke-

vert beszédmódjával élnek.

Evenként kivitetett termé-

szet' productumainak ára

12202590 Livr , és a* fabri-

kai s/.ereknek 24000 Livr.

tétetik. A* bevitetés pedig

2P9i492 Livr. (p. o. gabona

Afrikából 700000 Liv.) ugy,

ho^v a' sziscetebeliek' nye-

ressége 9207089 Liv. tész&n.

Vannak több jó révei. 52

helységei között Palma a'

fñ vs.

Majorhát, szépmulató kastély
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■Csalló köz nevii Duna szi- mal a' tenger mellett. Laïc.

getében Posón Várm. va- Svábok bat, termékeny ha-

gyon itt Báró Jeszenáknak tárral. F. U. G. Károlyi.

szép Angol , és íáezányos Majurka, helység Liptó Várm.

kertje. 26 1. találtatik itten aranyat el

Majori , vs Nápoly ország'in- ezüstbt foglaló piskolez.

nensö Herczegségében , 2690 Maixent , (38o 38' É. Sí. i6®

lak. i' K. H.) vs Spanyol cr-

Majotta , Mayotto , Majotte, szág' Valencia tart. 3000 1.

legkisebb , és legesméretle- számlál.

nebb a' Komori szigetek kft- Мака , lakja az ugynevezett

zül , délfelé Hmzuantól,D. kis Braknak , kbzép Sene-

Sz. 13o alatt. gambiának Ualoi tart. AM-

Maira, fó Olasz országban, kában.

«¡red Po fónak déli részén Maí/a&a, Eicheln, Dingye,

nyujtozó Alpesekböl , azu- mvs Erdélyben , Székelys.

tán Grana vizét felvévén ben Marosi székben , k. Kü-

Vraita alatt Poba szakad. köllö vize mellett. Lak. Ne-

Muire (la} fain Fr. orsz. mind mes Magyarok , Székelyek

a' két Sevres oszt. vannak alattvalóik , ref. tul pléb.

320 1. «s vashámorja. val, vsokkal , Nagykemb-

JMaire (le) tehgerziig Ameri- hez4mfd.

kának déli csuccsánál, Tüz- Makuja , vagy Makas , elég

föld.es Staateneiland között nagy helys. Kajor ország kö-

5 mid a' hossza, és szélessé- zepében , kôzép S<?négam-

ge éppen annyi ; Antwerpiai biában , egy parti fónál.

Jakab le Maire nevü felfe- Föhelye az orsz.nak 's lak-

dezöjetöl nyerte nevezetét, helye a' Királynak.

ki ezt 1615 eszt. feltalálta. Makaluba , iszap, és szél oká-

Mais , fóvíz Indiában Asia- dó mintegy 1,50 lábnyi ma-

ban , most Maki. gosságu hegy Siciliában A-

Maisa , vs kis Kunságban , ragona és Girgènti között.

Keiskeméthez ,5 ora. 408. Makáriew , kicsiny, és új ker.

h. 4000 1. számlál. kath. béli vs OroszNischnij-Now-

pléb. kóbányával , marha- gorod Helyt. Volga vizé-

tenyésztéssel, és szék sóval. nél (553 34' 30" E. Sz ) melly

Mujtdny y N. mvs Szathmár 213 faházakat , 310 des/.ka

Várm.ben , Nyiri jár.ban, boltokat 1 tempi, és ,50o 1.

K. Majtény, és N. Károly számlál. Nevezetes itt a' Sz.

mellett, Bagoshoz 1 óra. Makárius klastroma, és az

Majumba, vagy Jomba ,, nevü esztendônként Sz. Péter, és

kis tart. fó vsaalsó Guiñe- Sz. Pál napia után ot hé-

ának Loango Kir.ságában, tig tartó vásár , melly as

tengernél a' Delta forma egész bir.ban legnagyobb ,

szigeten , mellyet Banna és sok Szibiriai, Tatár, Per-

parti fó kerít , vagyon egy sa, Ormény, és Kalmuk ke-

alkalmas kikötötorka , és reskedöktöl láttogattatik,

nevezetes bálvánnya. annyira hogy évenként a'

JMajuri, Majori, Majorum , esere nehány milliomra

királyi jószág, és mvsPrin- mé.scyen. A' héti vásárjaiüi

cipato citra tar. ban Nápoly nevezetesek.

•orsz.ban , egy Collegyio- Maknrieto , (.57° 40' "É. Sz.) vs.

iros temp.mal, 3 klastrom- OroszKostromaaevüHelyt*
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Unscha fonal. Szárazon ke- Makdasvhu , I. Magadascho.

reskedést üz. Makdonia , Macedonia, Filiba

Makarska , vs Dalmatiának Vilajeti, Europai Török bir.

. Vergoratz tart, vagyon Piis- nak tart.nya , nielly 720 П

pôksége , egy réve, keres- mfdön 700000 1. számlál.

kedése , és orsz. vásárjai. Esz. részén varinak Haemus,

Макas , 1. Makaja. Pangaeus , (Cast ¡gnal») O-

Majtassar , L. Celebes. lympus , és Athos bércz-ei.

Makassar , most Goa , egy a' Folyóji e' küvetkezetidök :

Francziáknak adózó Status Nessus , Strymon , Axitis ,

Celebes szigetének déli ré- (Vardar) Wi&ztricza, és Pla-

Bzén ; vannait sok Öblei , tamone. Sok öblöket fog-

xévei , fóji, de ezeken csak lal ezen tart. u. ra. Contes-

a' nagyobb bárkák hajókáz- sai , Salonichi, Monte Saa-

hatnak. ltt vagyon toi öbiököt. A* termékany,és

Makassar , mintegy 100000 jó klimával megáldott fold-

1. álló fö vsa a' most leírt je érczekkel, fával, pamut-

«tátusnak, vagyon egy ió, tal, dohánnyal, juhokkal,

gyakran megkeresett réve, és selyemmel bövelkedik.

némelly eroségektol körül Déli része ezen tart.nak a'

vagyon kerítve , az útszáji Salonichi Bassa' kormányá-

«zéíesek, ki nem rakottak, hoz tartozik ; az és/.akibb

de fákkal be vannak ültet- pedig több fúggetlen Be-

ve , a' házai eben fából va- yek , és Agák mint. р. o.

lók deszkákkal fedettek , és Diami , Zignoi, Seresi s t.m.

karókon nyugvók;találtatik által igazgattatik. Fö vsa

itten egy köböl rakott Szul- Salonichi.

tán' palotája , és kereske- Makeran, 1. Macran.

döboltokkal tele piaczek, Makkum, helység eggyes. Bel-

mellyeken napjában két- giom orsz. Freesland tart,

szer tartatik a' vásár; azon- Zuydtónál, 2000 1. vannak

luvül jeles portékás bolt- jeles fcengersó fözö mühe-

jaik, és kereskedö házaik a* lyei. Lakosai hajókázással

Francziáknak. , is foglalatoskodnak.

jMakassarok , Celebes szigeté- Makldr, mvs Heves Várm. ben,

nek lakosi, Muharaedanok, Tarnai jár.ban , Egerhez 1

i'eketék, nagyok, munká- mfd F. U. Egri Érseksóg ,

sok , vigak , 's kivált a' lak. Magy. 1432 kat. 351

mesterségekre , és tudomá- reí*, tul. pléb.val , termé-

jiyokra alkalmasok ; kör- keny határral , jó szölöheg-

meiket, és fogaikat veresre gyel.

festik , szemöldjeiket pe- Muká , Makowa, Magy. mvs

dig zöldre , és a' természe- Csanád Várm. Maros fónál,

tes fogaik helyett arany- vagyon egy kath. nem eg-

bol ezüstböl, és tompakból gyes. Görög, és ref. temp,

valókat tétetnek. Minden és Synagogája} azonkívül

ifjú tanúl valami- mester- borterraése , egy császári

eéget ; 's azért jó halászok , sóháza , és 14 örlömalmai.

.fold, réz, vas, és arany Itt tartatik Csanád Várm.

mívesek , asztalosok , szo-' nek gyülése , a' Püspoknek

vök, és kereskedók válnak szép lakhelyével , és 4703

bellölek. Ök a' legvitézebb kath. 1.

uemzet keleti Asiában. Makossok' Tartománya , déli

Airi
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Afrikának keleti Kafferiá- francz. mfd,és a' szélessége

ban Lagoa öbölnek sïom-

szédságában nagyon keves-

sé esmért tart. A' fóldje

több haszonvehetö plán-

tákkal, és gabona' nemeivel

kedveskedik, mellyeket la-

kosai termesztenek. A' mar-

ha itten számos ; vannak

azonkívül sok apró vadai,

és ragadpzó állatjai.

Makow ', vs új Lengyel orsz.

Plóck oszt. 254 h. 650 lak.

számlál.

Makuuerek Tartománya , Afri-

- káhak kéleti partján y. elég

• riagy a' téressége , ész. felé

Zambesétol , nyug. felépe-

dig egy bércz' lánczától vé-

tetík körül , mellyen túl

egy Suabo nevü mellék fó

vagyön ,melly Zambesébe

szakad; 's ezen üznek keres-

• kedést a' Portugalluszok a'

belsejében lakó Zimbaerek-

kél. A' Makuaerektöl vett

Sklávok jobban szenvedik

el a* tewgeri utazásnak nyo-

• morúságit , sokkal vígab-

25—40. Foglalja Conca, Bet-

jupur, Cañara , Cananor,

Calicut , Coimbettore, Co

chin, Travancore, és My

sore tart.nyokat. Bövelke-

dik riskásával , gyümöl-

csel , füszerszámmal , bo'rs-

eat, gyombérrel ; fahéjjal

drága kövekkel 's t. ef. A'

feketebarna lakosai Tamu-

loknak neveztetnek , az ô

nyelveknek külombféle

módjai vannak , mellyeket

keleti Indiának majd min-

den partjain beszélik. Ök

Tamás-keresztények , Mu-

hamedánok , és Pogányok.

Angolok az urai ezen tart.

nak , de még is Cananor ,

Cochin^ Coulan , Mahe és

Telitschery vsok a' Fran-

cziákhoz tartóztanak , mel-

lyek mostan hihetöleg az

Angolok kezeikbe estek.

Mal-Abrigo , (70 37' D. Sz.)

bátorságtalan rév Spanyol

Vice Kirs.ban , a! hol sok

halak elfogatnak.; >-[ ¡:.;l

bak , métféízebbek , és ke- Malacca , Malaga, félsziget

gyetlenebbek mint a' többi tulsó Indiában , melly ész.

^zefecsenek. Ôk gyülölik a' keletröl Siami öböl , dél-

tôbbitïemzetekbôliâvfcrab- > hyug.ról pedig a' Malatxai

szoigá^ati,' és herii те akàr-' tengèrzug ¿Ital keríttetik

nak'Velek enni

\Makkmbo 4 1 fó Ktffferiának

nyugi ré^zén déli Afriká-

ban , melly a' nagy Lagoa

ôblébe esik. ■'■

Alala , la , mvs Granada orsz.

ban Granadához 4 mft! Só-

bányája miatt esniér»etes

Span, orsz.bam f<í"v>-

Malabar , tulajdonúl Mälad-

schalam, vagy Malayaiam,

az az hegyes tart. melly a'

fö termésérft! bofspartnak

is neveztétik., és tészé az

innehsñ Iridia nyug. párt-

jának , Dilly fokától Co-

merin' fokáig (8d ó'-Wí0

.5' E. Sz.) terjed , a' téressé

ge 540 □ mfd a" hossza 120

BÜB. ЬЕХ, III. SAR«

(1— lôPiD. Sz.) A' hossza

81 Wémèt mfdet, a' széles

sége '54', és'nagysága több

mint.3000 <□ mfdekét ;te-

szen. A'belse jeáltjárhatat-

lan, több fóktól álthasí-

tott , és ragadozó vadakkal

tele vblgyekböl áll , mel-

lyeknek fóldje termékeny,

de rilocsároa , és à' leveg-oj«

igen egésségtelen; gyémán*

tokkal, más drága kovekktíl

arannyal , ezüsttel , finom.

czinnal(kálin)melly a' fbld-

nek színén tafáltatik , éá az

Europaiak által (évenként

5000 mázsára) 's Chinaiak

által (esztendonként 3000'

mázs.) vitetik , riskásával^

26
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börssal, sagoval, szerecsen, getek, és zátonyok míatt i-

éskokosz- diókkal , fcigyó- gen veszedelmes.

fákkal , Yams gy ôkérrel , Malacika, tót mvsPosonVárm.

mangestannal(az almákhoz Malina pataknál, vagyon

hasonló jó ízü, és egésséges itten G. Pálfynak szépkas-

gyümölfcs) Spanyol náddal, télya, némelly nemes ku-

elefántokkal , tigrisekkel , riák , i kath. tempi, és pós-

bivalokkal * disznókkal, ki- ta státzió 2421 1. számlal.

gyókkal , szárnyas állatok- Maladetta , (átkozott hegy)

kal, halakkal 'st. ef. bövel- egy 10200 láb magosságu

kedik. Lakosai Malayok 's Pyrenaeuszok' tsuccsa Spa-

belsejében bárdolatlan ko- nyol orsZíbam Azért nyeré

borlók , kik kö/.ött ember- el ezen nevezetet , mert

evök is találtatnak. Itt van- ollymeredek,kés száraz.hogy

nak Johor, Patane, Quada» rajta semmi növeveny nem

LI gor , 's t. ra. birodalmak. találtatik. Bellöle ered Ga-

A' Hollanduszok birtak it- íonne* foja. Egy Szász Char-

ten külön tart.uyolíat Mo- pentier nevü ásványvisgá-

ar fótól egtszen Rockado* ló mászott fei elsöben 1813

fokáig, mellyebet mostan eszt. sok veszedelmek ko-

az Angolok elfoglaltak. Ide zött ezen eddig megmász-

tartozik. t hatatlan hegyre.

Malacca, vs a' hasonnevü fél- Malaga, (360 43' 30" E. Sz.

szigeten, és azon nevü ten- 130 15' 45" K. H.) régi, ne-

gerzúgnál, vagyon egy jó vezetes kereskedö vs Spa-

réve , és három szép, egyë- nyol orsz. Granada' tart.

nes , és fákkal beültetett egy kellemetes völgyben,

UtszäjU köböl rakott házai, Gibralpharo hegynek töve-

két külsö vsai ; 300 Hollan- nél t Guadalmedina patak-

dusz familiák , 's mintegy bál , és kôzéptengefnél ,

20000 Malayok, Malabarok, 5500 h. 41980 1. számlál ,

Chinaiak , és szegény Por- lakhelye a' katonai Helyt.

tugalluszok lakják. A' fon nak,és 1 Püspbknek. Ezen

túF egy hegyen fekszik a' vs kettös fallal vétetik kö-

számos ágyúktól, és 6006- rüí , vannak 9 kapuji, és

röktöl védelmeztetètt егб- egy régi kastélya. A' házai

ség, a' Helyt.nak lakjával magosak , &z utszáji szoro-

mindenféle pákoló, és-fegy- sak . és némellyek igen is

ver házakkal eggyüt.t. Itt szükek , rosszúl rakottak,

vágyon lakhelye egy kath. 's általjában tisztátalanok.

'< Püspöknek is. A' kereske- Vannak selyem, kalap, há

dese szembetünö ; a' kivi- . risnya, pántlika , papiros,

tetendô portékáji , arany- ezappan , és kártyafabriká-

porból , elefántcsontból , * ji : találtatik itten mont»

kámforbóí , fa' külön ne- pió az az : köljcsönözö ház,

meiböl arboczokból , mel-- tart.béli váltokassza, melly

lyek a' Javaihajópiaczokra a* mezei gazdáknak az 5

vitetnek , kiváítképen pe- földjeikre interés néíkül

dig czinböl állanak. valö kapitálisokat kölcsön

Maloccai út, Malaccaí tenger- .,ád, és égy jó 12 láb hos-

zug , tubó India , és Suma- szuságú , és gyönyörü sétá-

tra szigete közötty— 21 mfd ló heíyül szolgáló toltés,

nzéles, és a' benne levo *zi- '* a' San Lorenzoi kastély
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áltaí oítalmaztatott rév.

Ezen vsnak kereskedése igen

jeles, inriét számos Sp*a-

nyol ország' termékeí u. m.

külonféle gyümölcs, olaj ,

kiváltképen pedig bor , 's

e' között a' nevezetes , бооо

körülleVö szölökben termö

Malagái bor , esztendön-

ként mintegy 2 ijk mill, pia-

stérért vittetnèk ki j a' be-

raeno portékák' ára pedig

csak i tfi mill, p'iasterre

tétetik.

Malaga, (Vêlez) kérèskèdô vs

Spanyöl orsz. Granada' tart,

mintegy 12000 1. vannak,

szép vidékben Vêlez fónál,

egy hegyen épült kastél-

lyal.

Alalaçhetta, Malaguette , Mag

• sziget , parti tart. tul Gui

ñeaban , Afrikában Sierra

Leona vizétôl fogva a' Pal-

mai fókigterjed; ésMitom-

bó, Maun, és Sanguin orszá-

gokból áll.

Malahide , helység Hiberníá-

nak Dublin' Grófs.gában,

a' Dublini b'bôlnél, Twiszt

nevû materia' szövö> ésfe-

héritô so fabr.kal.

Malakatta , nagy , nyilt vs

Nigritziânak Woradu tart.

kö/.e'p afrikában, rtíelíynek

házai,és kunyhóji tíádból

valók , és sárral bémázol»

tak. Lakosainak, kik földi

magyorókbóí szappant ké-

szitenék , vasfabr. is vá-

gy°n-

Mabmoceo , vs Lomb. Velen.

Kir. egy szoros szigeten a'

Velenczei öbolben , melly

A' Velenczei Lagunok be-

menetelét kel.röl két u. m.

S. Pietroi , és Delia Puntal

erösegek által fed i , és noo

1. számlál. "

Malanto , vs Dalmatiában Ra-

gusa mellett.

MMarseo , 1. Maelarsec.

Malcipane , falü Szilesia' Op-

pelni ker. ègy hasonnevfc

fóriál , vagyon egy vára ,

és 6 királyi vas hámoriai,

hol ágy*úk, és alinden egyéb

a' mi a' lövö szerekhez szük-

séges , bányákhoz , és víz-

ben való építéshez megkí-

vántatott eszközök, vashí-

dak ' s t. ef. óntetnek , és

készíttetnek.

Malátiah , régi , nagy , és ne

vezetes vs kiü Asiának Ma-

rasch tart. Eufrátnak nyug.

partján i kellemee, és he-

gyektöl. körülvett síkon »

eleven a' Persiába áltmenó

kereskedés' okáért. Vagyon

egy Görög Ersekje.

Malaucenne , vs Francz. órsZ.

Vaucluse oszt. Grausel fó-

nál , 520 h. és 2580 1. szám

lál ; vagyon vára , rézhá-

mora , és sèlyèm fabr.

M'dúyo i Holiandiai fo vs a'

Molucki Ternate nevü szi-

getben, lakhelye ezen éii-

get Szultánjáriak , és a' hol

iandiai Kormányszéknek ,

mellette vagyon a' mélly

árkoktél körülvett Orange

nevü fö erosség , mellyben

az országtószéknek éptilet-

]ei, és jeles erôség vagyon.

Malayok y Malacca félszigeté-

nek lakosi , kik setét bar-

nék . kicsinek , izmosok ,

lölnöttek esúesos fejüek ,

Széles orrúak , nagy és tü-

zes szemüek, hosszú és fé-

nyes fekete hajúak. A' fér-

fiak szünteleñ tört horda-

nak, az övek mellett , fa,

és karókon ñyugovóházak-

bánlaknak, mint Muhame-

danok több feleségeket tar-

tanak , sok éss/.el , és tehe-

töseggel birnak , de igen

gonoszok , tolvajok , csa-

lárdok , '3 mellette olly

ravaszok , hogy töltött

pisztoly nélkül nem le-

het velek alkuba ereszked-

ni, a' munkára restek lévéa,

Яб *
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csak annyít vetnek a' men- 93o K. H.)Ezen szigetek kü-

nyi szükséges az eltartások- loniéle tengerzugok által,

ra. Az opiumraal való mér- 17 osztályokrá részeltetnek,

tékletlen élés sokszor olly mellyek mindeggyike kö-

dühbe hozza ßket , hogy torlások által kbrülvétetik.

mint esztelenek az utszá- Nyáron , melly, Octoberben

kon futkosnak 's minden kezdödik, és 6 hónapig tart,

elejekbe jövöt megölnek. a' napmelege türhetetleu ,

Malberg , falu eggy. Belgyi- de az északák hívesek ; a'

om orsz. a' volt Fran, or- tél pedig Aprilistöl October

szági erdök' oszt. Kill fó- rig csupán tsak esöböl 411.

nal. Vannak 840 1. és egy Ezen szigetek általjában

vasháraora. igen termékenyek , 's tu-

Malborg , 1. Marienburg. lajdon , Naybe nevü Feje-

Malburgeth , Rosenberg GróF delmek vagyon, melly szá-

ray&a Karinthiának Willa- mos katonákattart. Talál-

chi ker. jó vashámorokkal tatnak itten kiváltkéx)en

dicsekedhetik. naranc* , czitrom, maldivi

Malchan, Mabbo, falu Bran- ' vagy lengeri kokos'zpálma,

denburgi közep Markbanx mellybôl a' lakosok bort »

vagyon egy mulato kasté- ételt , olajt mézet» ruhát,

lya , mellyben I. Fridrik hajókoteleket , vitorlákat ,

Király néha tartózkodott. és lakásokat csinálnak , a-

Malchen , falu Hassiai nagy zonkívül köles risfcása, 's

Herczségnek S^arkepburgi niás.gabona, tekenósbékák,

Herczs.ben , ,mpHynek ne- krokodílok , hala к , fekete

vezete Malches' (Meliboeus, klárisok, és arAbra 'st.ef.

a' régieknél Faunus) hegyé- Lakosai, kik hihetôképen

toí .ered , 18 házaiban 110 Arab vagy Hindus szárma-

1. számlál. ) , : 1 zásúak, kicsinyek , olajszí-

Nialchin , vs Mecklenburg- nüek, kimívelttek , elmé-

_ Schwerini Herczs.ben Pee- sek, erósek, fekete hajúak,

ne fónál , 416 h. és 2370 1. de ezeket csak az asszonyok,

Változtatva tartatnak itten katonák és nemesek ékes-

és Sternbergbe a' gyülések. ségnek okáért hosszuranö-

Malcht/w , vs ugyanott , egy tetik , mesterségekre és

hasonló nevü tónál 2 mfd- tudományokra hajlandók,

nyire Malchintól. Vannak munkások , hajókat építe-

193 h. 940 1. és posztószovo nek kokosz fákból, mellyek

mühelyei. 300 tonnákat foglalnak , jó

Malda , Manida, vs Bengali- gyékényeket , kartonokat,

ában Ganges keleti part- és selyem materiákat ké-t

jáñ keleti Indiában ; van- szítenek és elcserélnek ; va-

nák pamut, és selyem fabr. gyon tulajdon nyelvek és

Maldcgem , vs Fran. orsz. volt írások ; Muhamedánok 's a-

Scheldei oszt. Feede patak- zért több feleségeket tarta-

nál 4260 1. nak. A' déli részekben la*

Maldivek , Maldivae ínsulae , . kozók nem olly mívelttek

10 vagy laooo számú kís , mint az északiak , kiknefe

töbnyire alacsony, kietlen, életmódjok a' Hinduszoké-

és egésségtelen szigetek , és hez hasonlít, 's iik olvasás-

eziklák az Indiai tengerben, ban és írásban, melly fale-

(7° D, Sz, 8o E. Sz. és 89o veleken torténik , Curran ,
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ëgész gastrología}, és orvos

tudományban elöraenetelt

tesznek. Elég nagy kereske-

dést üznek kiváltképen Ka-

urissai. A' kormányozás

egynél vagyon, és határo-

zatlan. A* Király Raskan ,

a' Királyné pedig Renuil-

lag név alatt esméretes. E-

zen szigeteknek 17 osztályai

e' következendök : Divom-

durn, Malikut, Attolon de

Tilla Doumatis, A. Doue

de Madu , A. de Madu , A.

de Padypolo , A. Arca, Ba

da , Male, Pulodu , Mollu-

que , Nillandus , Collo Ma-

dus , Adumatis , Suadu ,

Addu , Pova , Molluque.

Legnagyobb koztok a'

Valdivia , vagy Male , ezen

szigetekriek kôzepén; lakja

a'Királynak, kineka' töb-

biek is alávetettek ; 1 íyí

mfd a'' kerülete, legnépe-

eebb legtermékenyebb, de a'

mellett legegésségtelenebb

mert ivó vize niocsen.

fAaidon , helység Angliának

Essex Grófságában , Black-

water , fónak Chelmerbe

való ómlésénél, vagyon re

vé , közönseges konyvtára,

a* körül lévô Predikatorok'

számára; nevezetes keres-

kedése kiváltképen szenek-

kel , borral , és gabonával.

— Szomszédságában van-

nak jeles oszt^ea záto-

nyok.

JAaldonada, (34Э ç.3' 12' E, Sz.

54o 7' 44" N. H. Páristól)

vs , és kikötö Spanyol deli

Amerika'Buenos Ayres tart.

2000 1. számlál , rézzel és

börokkel kereskedik.

fÄaidur , Malter , Melter , fa-

lu Szepes Vármegyében ,

Poprad folyónál a' Gör

gey familiához tartozik ,

26 kath. és 7.30 evang. 1,

számlál , kik németek , 's

lenmíveíésébol, gyoles' szö-

-vésébôl, ésfebérítésébol él*

nek. Találtatnak itten sofc

dará kereskedök.

Male, \. Maldivia.

M.ahg , v. Bahr-el-Abiad , az

az : fehér folyó , Nilusznak

nagy mellék í'ója , melly

Habessiniának belsejébena'

hold' hegyeinél , ( mások

szerént Damot és Gafat Ha-

bessiniai tart.ok' határb-

nál ) ered , és Angut mel

lék folyót felvéVén Nilusztól

egy forma eltávozásb, Seri-

naar' országáthasítja, mig

mintegy 120 mídnyi futása

után ezen orsz.nak északi

határjánál vele eggyesül,

Malegaschak , Malgaschok , v.

Madegas-ok , Madagaskar

szigetének lakosi, kik parti

és belsö lak.ra osztatnak ;

amazok igen nagyok, meg-

tetszö arczvonásúak , finom

taguak , olaj szinüek, erö-

sek , elevenek, vigak , ai-

kalmatosak és munkások¿

ezek pedig a' tulajdon itt-

születtek , feketék, kicsi-

nyek, bosszu hajúak , Ma-

layokhoz hasonlítanak , 'a

erkölcseik is vadabbak mint

a' paj-ti lakosoké. A' parti

lak. 3 nemzetségekre oszla-

nak : 1} Zaffe-Ramini , kik

megént Rohandrianok , A-

nakandrianok , és Ontsazi

nemekre részeltetnek ; i)

Zaífe-Ibrahim ; 3} Zaffe-

Kassinambu. A' belsöek pe

dig e' kbvetkezendökre : 1)

^Voadziri , 2) Lohawobits ,

3) OntzOas 4J Ondeves vagy

Endeves. Mindöszve ezen

Malegáschoknak száma ko-

zonségeaen mintegy 4 mil-

liora becsültetik. Nem hi-

báznak itten a' mestersé-»

gek, mert ök vasat olvasz-

tani , bellöle üllöket, fej-

széket , kalapácsokat , kese-

ket 's t;. ef. készíteni tud-

nak, az aranymiveseik kar-

kötökkel, csatokkal, fülpn-

függbkkei f'oglalatoskod*
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Cab , esztergásaik pedig Mulenowiti , mvs Morva orsz*

puskákot, tányérokat , ka- Hradischi ker. vagyon egy

nalakat , 's t. ef. faragnak. plébaniája egy régi vára Д72

Keleíi Afrikának, Maska- h. 's 1200 l.

reni szigeteknek, és Euro- Maleral, vs Francz. orsz. Loire

pának lakosival keresked- oszt. Rhope fonal 157 h.

Пек. Igen testiek, bujálko- számlál,

dók , vigak, az elétmodjok Maletchau, GrófOstein örököa

együgyü, de igen vendég jószága Cseh crsz. Cza,slaui

szeretök. Çsak egy azAra- ker. a' fiildmivelése részént

biaival igen kevert, de több az elso , részént kozép, ré-

beszédmódokra elterjedt szént pedig utolsó rendhez

nyelvek vagyon. Részént tartozik , a' körülfekvb er

igen hadakozók, 's a' fegy- dök tölgyekkel , febér és

verek majd nagyobb lándz- veres bíkfákkal., fenyvek-

sákból vagy hassagajokból, kel , nyárfákkal , ternyök-

ihajd kissebbekböl és pai^ kel, és harsfákka} diszesked-

psokból áll; némellyeknek nek. Egy ezen Uradalmon

nyilaik,és iveik is vannak; keresztülfolyó patak pon-

de puskások is találtatnak tyokkal , csukákkal, meny-

közöttek. Legnagyobb ré- ¿s orsó halakkal , kárászok-

sze ezen nemzetnek pogány- kal, tergélyekkel, góbha-

ságban él, mellynek bíiba- Jakkal, és tengeri sigerek-

jósága megfoghatatlan ; a' kel bövelkedik. Itt fekszik

többiek elfajzott Mahorae- Maleschau (Malessow)mvs,

dánok. Az eggyedül való meíly 73 h. egy várbjjl ,

falúk magános íejedelmek- mulato, ésvadas kertböl 's

töl kormányoztatnak, kik egy kath. templ.bpl áll.

több vagy kevesebb hata- Mhlettroit , Malétroit, ys Fr.

lommal bírnak , a' mint prsz. Morbihan oszt. Ouste

alatt válójikattekintetben, yizénél ; vannak 250 h. }6oo

gazdagságban, és hatalom- 1. gyolcs, posztó , és bör

bán feljüímúlyák. Eggyik- fabrikáji.

nek sincsen jussa adót Malevitle , város Francz. orsz .

szedni, hanem csak a' hadi Aveiron oszt. 2250 i.

adó egyformán elosztva az Malgaschok , 1. Malegaschok.

alattvalók között vettetik Malgrat , (41o 38' É, Sz. 19o 17'

fei. Minden népség szabad K. H.) kereskedo vs Spanyol

urakból, és sklávokból áll, orsz. Catalonia' tart. 3200 I.

kikkel igen szelíden bán- Malicorne , helys. Fr, orsz.

nak. Háborúkor , melly Sarthe oszt. vannak »000 1.

sklávok*, vagy aratás elfog- és fayence fabr.

lalására czéloz^indeggyik-1 Malicut , sziget a' keletj Dce-

nek , a' ki arra alkalmatos, ánban , Asiában, Egykora'

fegyvert fogni kell. , Maldivi szigetekhez tarto-

glalémbo, Malimbo, (¿9 t- Sz.) zott, most tulajdon fejedel-

falu egy hasonKó nevü ki- me van , ki a' Canahori

kötö toroknál déli Afriká- Kir,tól függ.

nak Kakongo birod.mában Matimbe , 1. Malembo.

Europai kereskedöktol sok- Matines, 1. Mecheln.

szor megkerestetik, kiknek Malinhead , (5,5o 22' 1,5" É. Sz.

rakodó házaik is vannak 10o 25' K. H.) Hiberni»

itten. . ^nali Donegal Grrófs.bap.
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. Malivagonga , Maveligonga.

MalMOping , С 59° 8' 4" Ë- Sz.

34° 19 а" К. H.) helys Sve-

t/.iáb. Südermaonland tart,

vannak több mint 150 lak.

fabr. éi kereskedése.

Mailapuram , 1. Meliapur.

Mallem, (42e? É. Sz. 150 21/ К.

H} vs Spanyol orsz. Агга-

gonia tart. 2800 1. számlál.

Mallenschibreg, helys. Friaul-

ban , virados, és festett vá?

szoa' fahrikájávál.

Wattersdorf, mvs Bajor orsz.

Re^eai ker. a' kis Lahernél

250 1. vagyon azonkivül egy

hjgyen épült apátsága, tar-

tományi, tôrvényszéke, és

tiszftartósága.

ЫаШ.то , (4*° «' 4.3'' Е. Sz.

30О 9' 39" X. H. ) vs Pápa

birtokaiban, 4000 1.

Mallieoilo , eggyike az új He-

brideknek Polynesiában, 20

tenzeri mfd a' hosszusága ,

belsejében igen hegyes , '3

kenyér plántákkal, kókosz-

diókkal, pizánggal , arum-

gyökerekkel, narancsokkal

és disznókkal bôvelkedik ;

vagyon Port Sandwich ne.

vü révte, és .50000 1. kik ki-

csinyek, feketék , és által-

jában ocsmányqk 's gyapju

forma hajúak.

fAalmitt, falu SileziánakSprot-

taui ker. vashámorja van.

Wialloodooo , Malluduh, Born

eo szigetének ész. tart. A-

siában, a' hasopnevü öböl

körül , melly a' legszebb, és

legbátorságosabb tengeri-

öblöknek eggyikét formal-,

ja ; gabonával, használha-

tó fákkal , spanyol náddal-

barmokkal , vad ökrökkel ,

( Lissang Tambadaus) mér

hekkel , és tengeri csigahé-

jakkal, 's t. ef. böyelkedik.

30000 1. számlál.

Wallorka , 1. Majorka.

Maííow , ferdöhely Hiberniá-

nak Cork Grófs. Blackwa»

ternek ezép partjaín , ha-r

so aló erejü a' Bris Lo Ii ku-

takkal.

Ъ/lalluduh , 1. Malloodooo.

M.uimaison , igen gönyörüen

fekvö mulato kaslély Fran,

orsó. Seine és Oise oszt. ki-

csiny, és tekéntet nélkül

való t de belül a' legujabb

izlés szerént felékesítve; va

gyon egy vadas kertje, és

vizi játekai. '

yialmedy , Mainumda rium ,

(.50o 28' É. Sz. 430 40' K. H.)

jeles, kereskedö vs 's ker.

béli fohely Francz. orsz.

Ourthe oszt. Recht fónál ;

vannak 4500 1. posztó, hör,

és selyem fabr.

Mnimör , Malmogia , (55o 36'

37" É Sz. 300 41' 4'' K. H.)

Svet/.ia' Malmöhus-Län tar-

tom.nak tengeri, és keres

kedö fôvsa, Koppenhágá-

nak ellenében a' tengerszo-

rulásnál , 70 mértfoldnyire

Stockholmtól , .5230 1. van

nak , azonkivül bátorságos

és alkalmatos réve , igen

termékeny 'e jól mívelt vi-

dékben fekszik, találtatnak

itten kalap , posztó, haris-

nya, kesztyü, czukor, klip-

pingCpuha fíatal borju bor),

dohány és tobák fabr. ; he-

ring halászatja 's kiváltké-

pen gabonával yaló keres

kedése is nevezetes.

Malmöhus-Län, Svéd országi

kapitányság, Schonentart.

nak délnyugoti részében ,

Sundnál, és Bálti tengernél»

82 □ mfd a' téressége , la-

kosainak száma 142060 té-

tetik, kik 7 vsokban', és

4458 udvarokban laknak.

Köszenekkel , gabonával ,

hüvelyes veteményekkel ,

vadakkal , msrhával ha-

lakkal, és rákokkal bövel-

kedik.

Malmsbury , Malmesburia, kis

vs Angliának Wilt Grófs.



alsóbb Avonnál , vannak

gyapjú fabr. Itt született

Hobbes Tamas.

Malmisch, (56° Al' É.Sz. 68°

rt.) ker.béli vs Orosz Wiät-

ka fónál , 20,50 L

Mdlnapataka , Malinecz, nagy

és gazdag tót falú Neográd

Várm. raessze terjedö hatá-

ra fenyvekkel , bikfákkal

tölgyekkel , és legelökkel

bovelkedik. A' nagy juh-

tartás mellett sok brinzát,

és zöld sajtot készítenek

lakosai , a' gyapjut részént

eladják , részént durva fe-

hér posztót készítenek kál-

lójikban. Ipoly folyónál

(mellyben sok pisztrángok

találtatnak) fekvö erdöben

ezámos hosszu deszkák, és

léczek metszetnek , és sok

sindely, és abroncs készíte-

tik,'s eladásra kivítetik. A'

ló tartása is hires. Vagyon

azonkivül savanyú vize, és

szölo hegye. Lakosai evang.

kiknek templomok is va

gyon,

Maloi-Archangelszk , vs Orosz

Orel Helyt. 200 h. 6,50 férfi-

akat számlál.

JMaloi-Jaroszlawect f ( 54o 59'

E. Sz. 44O 50/ к. H. ) vs O-

rosz Kaluga Jlelyt. Luscha

mellett, vannak 23z h. és

1620 1. só és pálinka tárhá-

zai , és orsz.os va&árjai.

Mafora , kis sziget a' kôzép

tengerben , nevezetes az

1250 esz, Pisaíak és Genuai-

ak között tôrtént tengeri

ütközetröl , mellyben az

elsöbbek annyira megveret-

tek , hogy az ö ezelött ret-

tentö tengeri erejek , soha

többe lábra nem kaphatott.

Malorossok , Kis Oroszok v.

Ukrainiak, Kozák nemzet-

ség Orosz birod.ban. 1. Ko-

zákok.

Mnlouineh , 1. Falkland* szi-

getei.

Malpas , szép mvs egy dom-

bon , Angliának Chester

Grófs. Vagyon deák osko-

lája, és ispitályá. .

Malpas le Grand , fálu Francz.

orsz. . Doubs oszt. vannak

194 h. és márványbányája.

Milplaquet , f;t lu Francz. orsz.

ész. oszt. 800 1 It-ten Blau-

gies falu mellett törlent

1709 eszt. egy igen veres üt-

közet a'szovetségek,ésFran-

cziák között.

Malsch, Maltsch, Malsching,

fó Cseh orsz.ban , melly

Austriában eredvén l'nter-

haydnál Cseh orsz.ba által

megyen , és Schwartau pa-

takot felvévén ßudweia

mellett Moldvába esik.

Malstrom , 1. Mahlstrom.

Malta, Melita , (32o io' 30"

É. Sz, 2>5° 53' 41" K. H.) leg-

delibb, legnagyobb, és leg-

jelesebb a' Máltai szigetek

közül, 5 mid a' hoss/a , 3.

a' szélessége , 14 a'kerülete

's 6 12/1000 Qmfdön' 74700

1. számlál, S/.icziliának dé-

li részén. Nyugoti, és déli

partjainak meredeksége le-

hetetlenné teszi a' kiszál-

lást, deészaki, éskeletire-

szein több révei, és öblei

vannak. Viz nélkül nem

szükölködik, ámbar egy fo-

lyója sincsen. A' sziklásde

lágy klimával megáldott

foldjének legnevezetesebb

termései e' kovetkezíSk : ga-

bona, de nem elegendö, hü-

velyes vetemények, komló»

ánis , soda, kali plánta,

bormoh, pamut , bor, dra

ga déli gyümölrsök , kivált

narancsok , méz, viasz , ió

rétségek , lóher , orvos fü-

vek 's t. ef. állatai t ' szép

barmok , és szárnyos állo-

tok , nyulak , sárcsák , 's

más vadak , halak, és más

tengeri állatok bôvségben;

A' vas és márvány nemsokj
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de a' só több mint szüksé- szekbßl áÜ;:3sz¿p templo^

ges. Lakosinak nyelve rom- mi vannak ; két követi ül-

lott Arabnyelv, dea'vswk- nek a' parl.ban.

ban olaszúl beszélnek. Mál- Malula , I. Мага. -

ta, más két t. i. Gozo, és Co- Malung, ekklézsia ész. Sve-

mino szigetekkel eggyütt cziának Dalarne Urod.ban ,

I798 eszt. Francziák által malom kö bányával.

elfoglalt atbtt , de ezek in- Malvasia, 1. Napoli di Mal»

neta' reákovetkezft eszt.ben vasia.

Angolok által Jíiüzettek , 's Malvay , orsz. a' hajdani N".

még most is Angolok bir- Mogul bir.ban Ostindiában

ják , ambár(i802) az Ami- Asiáhan Bengala orsz.nak

ensi eggyezés s/.erént elkel- nyugatra. .«

let volna hagyniok ezen szi- Malzien, vs Francz. orsz. Lo-

getet. Fövsa Valetta. ' 1 ¿ere oszt. Truyrere fónál

Malt er dingen , mváros Badeni ,520 házaibah 1060 1. szám-

Herr.zs.nek Treisami 'ker. . íál.

187 h. es 1140 1. kenderrel Mamadysx, , ker.béli vs Orosz

kereikedik. > •• Kasan Helyt. Wiätka fónál.

Mähers , falu Helvetziának Màtnbedy , helys. Syriának

Luzerni kant. Emmen fó- Halebi Bassaságban a' régi,

nál , vagyon marha vásár- Hierapolis helyén, hol az

ja éa kinköves ferdöje,'-' r elött Venusz hires templo-

Malteii , Máltai szigetek , 3 ma állott, mellynek semmi

sziget, kózép tengerbén Szi- nyomai nincsenek tobbé ;

czilia , es Afrika között.E. : de találtatik még is egy

Sz. 36e és K. H. З20 aíatt, régi nevezetes vizesatorna.

10 mfdnyire Szicziliátóldél Mamelukvk , Memalik, (azaz:

felé , t. i. Málta, Comino, megkeresz"telt szolgák,) fia-

és Gozo , mellyek 1,52,5 eszt. tal emberek külonféle nem-

fogva 1798-ig János' vagy a' zetségekbôl kiváltképen A-<

Maltai Rendhez tartozta- siából, és Europából valók ,

nak, 's e/.en eszt.ben Fran- kik részént elfogatatván ,

cziák által elfoglaltattak , részént megvétetvén iEgyp-

kik azokat 1800 évben az tuszba vitetnek , hol mint

Angoloknak áltengedni kén- katonák felneveltetnek 'e

telenítettek , 's még most az orsz.ot kormányozó ka-

is ezekhez tartoznak. Ezen tonaságot állatják. Elein-

szigetek csupa sziklákból tén ugy szemléltettek mint

állanak , és csak embéri Jigyptuszi Szultánok brse-

ezorgalom által tétettek ter- regei , de most felfiö yEgyP'

mékennyé, mind öszve 8 tusznak több tartományait

i/зо P mfdön 87500 l.szám- bírják, mellyekböl azésza-,

lálnak. A' klimájok igen kiakba sokszor beütnek. Ok

meleg, de tengeri szelek ál- eros és jól fei késztiltkato-

tal mérsékeltetvén tiszta,és nák , 's eszt nként a' Kas-

egésséges. Lak. Araboknak pium tengertôl való rab-

maradéki öszvekeverve a' szolgák által szaporítatnak.

régiebbekkel , jó kereske- Az ñ Bayeknek nagy béfo-

dök, halászok, és hajósok. lyások vagyon az Aegyp-

Malton , nagy hegyen épült vs tuszi kormányszéknél. Na-

Derwent vizénél Yorkshire- poleon többeket hozott el

be», Aogliában; két ré- magával Francz. orsz.-b«n,
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ЦДатегз , vs é*s fohely Prancz. nek

orsz. Sarthe oszt. Dive fo

il ál , 800 h. 5380 1. számlál,

vaanak gyolcs , és darain

Cposító neme ) fabr. Bar-

mokkal és kenderrel кегез-

kedik. Szomszédságáb. s/.ép

kovévált dolgok (kövul-

mény} találtatnak.

Ai 'min , vs O rosa Kiow* Helyt.

Madura, vs Afrikai Fez birod

P$vsa Castletown. —

Hozzátartoznak más 4 kis-

sebb szigetek, mellyeknek

eggyike the calf of Man ,

a¿az: Man szigeti borjúnak

nevezetik , mert a' nagyob-

bik után» mint borjú a'te-

hén után, uszni iátszatik.

Man, kis sziget Iridiaban, a'

Beagalai Golfóban. Pegu

orsz.hoz kel.re.

Benihasan tart, vagyon egy Manaçor , (39o 33' É. Sz. <¡o°

kastélya, és rêve.] 44' 1Í. H.) vs Spanyolorsz.

Mamare , 1. Madera, Mallorca tart. 5960 1.

Man, Monabia , (540,/—'54° Manada, Hollapdus kereske-

£.5' É. Sz. 12° 57' — 13o 14' dö hely Celebes szigetében

К. H. ) sziget a' Hiberrçiai lévo északi tart.ban Ostin-

teagerben , melly Angliai diában.

Westmorelandhoz tartozik, Manara, Manaar, kis 2 \f%

és ю \f% П mfdön 30000 1, német mt'dnyi hosszuságuа П m

ezámlál, kik Mankoknak

neveztetnek. Partjai szik-

lások és veszedelmesek , 's

földje nagyobb részént he-

gyes , mallyek közt legma-

gosabb a' The Snafle. Ezen

bérczekben találtatik réz ,

ón, vas, 's a' kövek' külö-

nös nemei ; a' termékeny

völgyek kivált déli részén

zabbaí, árpával, krumpli-

val, lannel , és kenderrel

bövelkednek, egy kevés bu-

zát is terem. Juhokkal is

gazdag ezen sziget , mellyek

közt legnevezetesebbek a'

tulajdon színek ájtaj. meg-

külömböztetett Laugtho-

nok; marháji lovai, és diez?

nóii kicsinyek , a* vadai

ezámosak, és a' halászatja

sil'.eres , kivaltképen a' he-

ringfogása , melly né-melly

eszt.kben 200000 font ster-

lingre felment. A' lak. nyel-

vé keverve vagyon Angol-

ból, Hiberniaibóí, és a* régi

Brittuszpkeböl, az ö tulaj

és i mf'd szélességü sziget ,

innensö Indiának Ceylon

felé eso tengeri oblében ,

hol Adam' hidja, és neve-,

zetes gyöngy halászat va

gyon , mellyet az Angqlok

kozonségesen 50000b tallér-

ért kiarendálniszoktak. Itt

ñera terem a' gabona, de

kókosz, és palma fákkal bö-

velkedik. Egy jeles erösege

is vagyon.

Mañana , n-, vs egy hegy alatt

Natoliában , kis Asiában ,

Smirna vstól 9 mfd. egy

várral.

Manaste , Israel nemzetsége

Jósefének ága , Ephraim

testvére mellett telepedett

le Jordán vizének nyugoti

tájjékán, határa Bethlehem

által kôzép tengerig terje-

dett (Jos. 16, 1 — 4.) Kána

pataka által választatott el

Ephraim fôldétôl ; és/..га

Ascher, keletre Isachar fol-

divel volt határos. Bethsabe

vsa is hozzá tartozott.

don szokás tôrvények Bre- Manawghare, Mangarow, nagy

ast-LiWS név alatt eemére- fó déli Afrikában fekvñ Ma

ses. Szabadok ugyan az An- dagascar szigetének keleti

gol taxától , de tulaidoq részén , 7 torkolatjain által

üdqt ftzetni ké^telenítetr pmlik a' tepgerpe.
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Manzanares, Manzanares, fó mellyekkel az egész kör"

Spanypl országban , melly

Madrid Jmellett elfolyván,

Henaresbe szakad. Nyárban

sokszor kiszárad, de néha

a' hegyeken szaporodott e-

sftviztol neveltetvén szem-

betünft folyóvá lészen. Ezen

fónál fekszik egy hasonne-

vü mvs , melly Grófs. czir

merével díszeskedik.

Mam-ha (¿a) Spanyol Uj Cas-

tiliának tart, melly kin e-

sövel , buzával , borral ,

sáfránhyal , olajjal , gyü-

roplccsel , oszvérekkel , és

oyék'e, és a' közellevö Grófs»

gok foglalatoskodnak ; 's

mellyekre az olcsó köszepek,

és jeles fpknak mesterséges

oszvekapcsoltatások által

felkapott. Azonkivül k£-

szítetnek itten pántlikák ,

gyolcs , papiros , kalapok ,

selyem matériák, bársony,

melly ezen vsnak nevét vi-

seli. 's t. ef. kereskedése az

egész világon elterjedett.

Ezen vstól neveztetik Lord

Montagu Manchester Her-

czegnek.

juhokkal bôvelkedik, 214080 Manchesterhaus , rakodóboltjá

1. уапцак , kik jó kedvek , az Angol Hudsonöblei tár-

elevenségek , és tetszö testi saságnak , északi Ameriká-

termetek miátt nevezetesek. ban, Saskaschwan fónál.

Fñvsa Ciudad Real. Mandeих , falu Francz. orsz.

Mancha Re,al, vs Spanyol orsz. Mosel oszt. Nour és Garonne

Jaén tart, 4000 1. öszve folyásánál , 428 1, és

planche ( la ) Canal , Francz. márvánbányával.

orsz. és Brittus szigetek kbzt Mandai, kereskedö és rakodó

terjedö f hpsszú , és szoroe vs Norvegiának Christian-

tenger , melly az ész. ten- sand hivatalában , a' ha-

gert az Atlantival öszve- sonnevü fónál, nevezetes a'

jkbti, és Calais, és Dover lazarzhalászatja, fa' és hal*

Jcözt legszorosabb , hol a' kereskedése.

jszélessége álig teszen 6 mf- Mandel , hegyes sziget a" vp-

det , vagy 21360 francz. lá- rös tengeren a' szerencsés

bot. Q tôle nyerte nevez- Arabia és Afrika köztt.

tét, a' francz. Canál nevü Mandar , birpd^ .Celebes szi-

osztály , melly máskép de getében. ■ .\ ,

la Manchenaji neveztetik. Mandelholt , 1. Rothehütte.

1. Canál. Manden, fó, Spanyol orsz. Gal-

plánchester-, Mancunium, п., Heia tart, melly a' Corun-

rendetlenül épült vs, vagy nai kikötöpek ellenében

inkább falu Angliának Lan- tengerbe szakad.

ca Grófs., Irk fónak Irwell- Manderscheid , Grófs. német

be való szakadásánál , az orsz.ban , melívnek birto-

Irwellen tul fekyö Salford-

dal eggyesülve 12832 ház.

84020 1. 6 Püspbki , 2 Pres-

byteri;inusz , 3 kath. Quä

ker , Methodista , és Dis

senter templonrokat $zám-

lál; vagyon philospph. tár-

sasága , kozeinséges könyv-

tára, és váltó kasszája. Itt

vagyon küzépppntja az An-

gol pamut murçkàknak ¡

kpsi a' Wesztfáli Qrófok*

Cpllegiumához tartoztanak,

's Blankenheimiakra , és

Kayl, vagy Falkensteipi-

akra pszoltak, mejlyek kö-

zül az utolsómég 1742-ben

egészen ,' az elspnek pedig

férfi ága 1780-ban kihólt,

A' familiaház , melly egy

yárból , és helységbol ájl ,

és Liser fónál fekszik Мзд»
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derscheidnak ïs neveztetik, kiálló ajkuak , karcsú ter-

s utólszor Sternberg Gróf-

néhez tartozván 1801-ben

Francz. orsz.hoz kapcsolta-

tott 7 i/i mfdön 8000, lak.

számlál.

Manden , vs Fr. orsz. Doubsz

oszt. 320 lak.

Mending , v. Barre , tartom.

kozép Senegambiában, ki-

csiny monárkai-ReszpuMi-

kát formál, szép , termé-

keny, kiváltképen minden-

féle fákkal , es vadakkal

bövelkedik, és jól vagyon

kimivelve. Lak. Mandingq-

erek , kik igen szoros kö-

vetöji a' Mahomed' lôrvé-

nyének , igen munkások,

beesületesek , hívek , jószi-

vüek , emberszeretök 's ál-

t lijaban minden szomszéd-

jaiknál pallérozottabbak ;

vannak alkalmasan elren-

delt iskolájik , 's majd mind

nyájan tudnak olvasni és

írni; kiváltképen tanulják

az Arabs nyelvet, és a'Ko-

ránt. Fö helye , még nem

esméretes.

Mending, NÍ£ritziának tart.

kozép Afrikában , ez tar-

tatik a' Mandingoerek' ha-

zájoknak ; Niger fó

hasítatik , arannyal bovel

kedik , de ez csak szem , és

homok formájában talál-

tatik, mert itt a' bányászat

esméretlen. Földje igen ter-

mékeny , a* fü olly buján

nö , hogy azt esztendon-

ként leperzselik. Lak. füg-

getlen Fejedelmektöl kor-

roányoztatnak, kik Mansas

név alatt esmértetnek.

Mandingoerek , legszámosabb

metüek , és széles vállúak;

elevenek , vigak , minden

gyonyorüségekre hajlandók

áltáljában nem igen mun

kások , inkább a' kereske-

dést, mint a' mesterségeket

kedvellôk, a* dohányózás-

nak és társolkodásnak nagy

barátjai , egésségesek, erö-

sek, megkeményedettek, és

kevés betegségeknek , alá-

vetettek. Lásd Manding.

Mandingoerek tart. kozép

Senegambiában e' követke-

zendök i) Barre' v. Man

ding Státusa; 2) Walli; 3)

Wulli , v. Yuli ; 4) Merine;

5) Bondu; 6) Galam ; 7)

Kadschaga ; 8^ Kasson; 9)

Bambuk kirs.ok; melly u-

tolsó Niakatel , Samarina-

Mákan , és Nambia-Mussa

tartományaira osztatik.—

Ezen Madingoerektöl nyer-

te nevé.t egy felsö Guineá-

йак Sierra-Leona' partjain

fekvft tart* , melly általok

elFoglaltatott , és Quiaport

parti folyó, ésSkarzie nevü

nagy folyó kózt fekszik, 's

nem igen nagy. Föhelye

Bareira.

által yiandinies, Mainották' városa

déli Moreának Koron ôblé-

nél; vannak 150 h. olajjal,

selyemmel 's t. ef. keres-

kedik.

Mandiolei , Molucki sziget A-

siában , melly Bachiantól

egy szoros tenger/.úg által

elválasztatik, 6 mfd a'nagy»

sága. Nyugoti részén va-

gyon a* hajósoktól gyakran

megkeresett Bissory nevii

rév. '

nepseg Gambia fónál, bel- Mandling, szoros áltmenetel

so Senegambiában , kôzép

Afrikában, valódi Szerecse-

nek , feketék, többnyire

utálatosok, béesett szemü-

ek , lapos órrúak , rövid

gyapju forma hajúak, nagy

felsö Stiriának Judenburgi

ker. Ens fónak Bajor orsz.

Salczach ker.bôl Stiriába

való ált folyásánál , nem

messze Radstadtól,egy vám-

mal.
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Mandöe, Vis két félre elválasz- Erseknek Iakja ; alkalmas.

tott sziget Schlesvig' nyu-

goti részén , a' halászatja

sikeres.

Mandscheli , helys. Orosz Pul-

tawai Helyt. Danapris f<5-

nál, nevezetesek a' bárány

börei.

Mandschia , 1. Mangeea.

Mandschu , a' Tunguzi nem-

zetnek , legjelesebb ága, a'

tenger partján Asiában.

1644 eszt. elfoglalták a' Chi

nai birodalmat, mellynek

mostani uralkodóji siMand-

schu nemzetböl származta-

nak.

Mondu , v. Mando , (20o ßi'

É. Sz. 93O 30' К. H.; nagy

régi vs Maratták' nyugoti

Statusának Malva' tart.han

fallal kürülvéve , alfcalmas

nagyságú , jeles obeliszkus-

sokkal 's több hegyeken

épült kastélyokkal ékes-

kedik.

Mane , helység Francz. orsz.

I aisé Alpesek' oszt. vannak

1360 1. Kik gyümölcskeres-

kedést üznek.

tylanerbió , vs Lomb. Vel. kirs.

Mellai oszt. 3000 1. száralál.

Manelin , (Manietin, Mantin)

kis vs Cseh orsz. Pilsenl ker.

Sztrzela lónál, vannak 130

h. egy vara, posztó kézi

mive, és dékány tempi. A'

hasonnevü urod. Lazanzky

Grófhoz tartozik. Lak. föld-

mívelésbol , fa , és gabona

kereskedésbôl élnek. Talál-

tatik itten sok vas, és pa-

lakö, mellyel a' házok be-

fedetnek. Lak. beszélnek

csehül, ésnémelül.

Man/redoma , Sipontum , (41o

,58' É. Sz. 34o 25', К. H. ) .kia

vs Nápoly orsz. Capitanata

fart. , a' tôle hasonlóan ne-

vezett ker. fô helye , egy

azon nevü ôbolnél, 497° I»

kereskedést üz ; gabonával

hajókázással , és sókészí tés-

sel foglalatoskodih.

Mángalo/ e , Mangalur , Cori-

al, (12o 50' É. Sz. 74o $7'

24" К. H. Greenwichtöl ) ,

erös vs Angol Bombay Prae-

sidenségben , keleti Indiá-

nak Malabar partján , va-

gyon egy réve , melíy a'

Goaival, és Bombayval az;

elsoségért vetekedik , bors-

sal, theakfával, riskásávat

' 's t. ef. kereskedik.

Mangara, orsz. szerecÄen Borna

пак tartom. Nigritziában,

. melíy egy Helytartó által

ïgazgattatik.

M-angasea , Turuhansk , а/

legészakibb vs Szibiriábari

j Tomsk nevü Helyt. пега

raessze Turuchan fónak Je-

nisey' egy ágába való öm-

lésétôl ; 130 h. 1000 1. szám-

lál , vagyon egy fa erosége;

bundab&rökkel kereskedik;

a' kertmívelése nevezetes,

melly által Chinai 3 font-

nyi buborkákot nevel.

Mangatti , vs, és tart. Cochin

orsz. ban,Ganges innensö fél

szigetben, Ostindiában; egy

Bramín hatalma alatt.

Mangeea, Mand,schia , (<l\°

57' D. Sz. sziget Polynesiá-

ban , dél nyugot felé a' tár-

sasági szigetektöl, 5 tenge-

ri mfd a'kerülete, 's körül-

vétetik egy kláris abronca

által; kenyér fákkal, ko-

koszdiókkal , pizánggal ,

arum gybkérrel , disznók-

kal , kutyákkal ésfehérgé-

mekkel bövelkedik. Lak. de-

rék termetüek, vastag, fe-

kete hajúak , szakálokat

hosszifra nötetik -, mind-

nyájan fapapucsban járnak,

's Taiti nyelvnek egy mód-

ját kovetik.

számlál. Vagyon azonkivül Manghabey , 1. Antongil.

réve, vára, és lazaretj» , ManghejtüIttopia,l.lla.bessinÍA



M-ànghislak , Mangîschlak , jó Mani, 1. Maine.

kiltötö á'Káspium' tenge- Maniand , Malia

renek északkeleti partjáü ,

a' Turkorñannok' tart.ban ,

melly az Astrachami hajók-

tól, a' Chiwani, és Bucharai

karavanoktól gyakran meg-

kerestetik , hogy vásporté-

kákért, gyolcsért, borsért,

és festékekcrt , idevaló bá-

rànypôrôket jpamütot , és

rabarbarát becserél jenek. ~

MangAw, kis félszigetVal di

Noto kéleti partján Sziczi-

liában.

y\angkislak , 1. Mángislak. шоши , i. ¿amDese.

Manglisi , vs Orosz Grusinia' Mmiko, v. Heiliggeiatfluss, Si.

Helyt. Lakja egy gorög Püs- LéUkfolyója, déli Aírikának

— аь- -Ir Kafrería t»rf mnllr, »' т .

ana , kis vs az

Algieri Mascara nevü tart.

ban , Barbariában, egy he-

gyen fekszik , vannak szép

kerljei és szölöhegyei , és

jeles Római régiségei.

Wlaniana , tart. Nigritziában,

délkelet felé Bambarrától ,

niellybén vad Barbaruszok

lakni mondatnak,kik szom-

szédjaikkal brók ellenséges-

kedésben élnek , 's az elfo-

gott ellenségeiket mind le-

öldösik.

Manica , I. Zambese.

pöknek.

Iftanheini, (49O 29' 16" É. Sz.

26o 8' Ii" К. H.) fftvsa a'

Neckari kerül.hek , Badeni

Nagy Herczs. Neckar fónak

Rajnába való êsésfénél ,

melly 1578 h. és 18030 lak. meiiyi

ezámíál , ez eggyike a' leg- ga nev

rendesebb 's legszebb vsok- Manika ,

• nak, a' volt Rajnai szövet- nak f6

eégben , elvagyon osztva 4 partj,

fertályokra , mellyek közül Manila, 1. Melilla

kettô 28 és kettô 20 négy- Manilai, Luzon y vagy Pki

Kafreria tart., melly a' La-

goaî öbölbe szakad.

Manike, vagy Manissa, déli

ftafririának tart.nya déli

Afrikában , belsejében he-

gyes, és vizzel bôvelkedo ,

me'llynek Királya Schikan-

ga nevet visel. Itt vagyon

anikft. a* hasonnevü tart.

. vs Sofala fónak bal

4 partján.

szegböl ál) ; vannak 6 kö-

zonséges piaczi , egy vára,

melly képek' gyüjteniényé-

vel, természeti kabinettel,

és könyvtárral diszeskedik,

fegyverháza , theátroma ,

égész tornya , botanicüsz

kertje és Lyczeünia, 7 kath¿

1 luth, és i ref. tempi, zsi-

dók' Synágogája, 1 luth.'és

l ref. ispitálya', péñz verö

háza, és ágyúontó mühe-

lye: Lakhelye az údvarí fô

tôrvényszéknek. Találtat-

ñak itten ¿elyem" , gyapju ,

tobak , ércz , szattyán ka-

ïap i gyolcs, 's kártyafabr.

A' bor kereskedéseís iie've-

zetes. — 1807 eszt.nek Jan.

fo-kén tarto^a ezen vs a'

200 eszt.béli jubiléumát az

'¿ felépítésétol.

lippi szigetek, (9Э—190 E.

Si. 134° 30'— 14*0 22' K. H.)

1.500, Spanyoloknak áláve-

tett szigetek, Asiától kelët-

re lévô tèngerben, mellyek

bérczekbôl j és mocsárok ,

fók, és tavak által hasitott

völgyekböl állanak. Az al-

sóbb tart.nyok' vidékjei,

majd mindég fedetnek az

itt lévô gozöktöl K 's az i-

gen nágy hévség miatt, ki-

vált a' mértékletléñül élôk'

egésségének igen veszedel-

mesek. Májusbart legna-

gyobb a* meleg, erre na-

gyobb részéntdùhSs égihá-

boruk , forgószelek , 's kö-

zônségeseh földiridulasok ,

és lègrettenetesebb hegyek-

bol való tüz, ée viz faka-

dások következnek. Mind-
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azáítaí még is áz Brök ta-

vasz, mitiden szokott kel-

lemivel uralk'odik. Termé-

sei ezëk: arany, hegyeikben

és folyójikban ; vas , mag

net, óa , veres, és fehér réz,

kénesô ¿ salétrom > már-

vány , sokkénkô, 's érczes

vizek ; riskásaf búza , rozs¿

dohány , gyümbér , bors ,

ambra , ságo , kokosefa ,

pamut, gyümölcs, ebenfa,

házoktiak , és ha jóknak va-

ló f a , fehéry hajókotelek-

nek , és vitorláknak való

kender , indigo , gyanta,

czukor, méz viasz , indiaí'

fecskefészkek , marha , há-

í zi , és vad disznók , szarva-

sok , özek , majmok, biva-

lok, de kevés juhok, vesze-

delmes kigyók, krokodilok,

gyikok , gyÖngyök i halak,

tekenosbékák 's t.ef. — La-

kos'aik' száma 3 mili, téte-

tik , 's ezeknek feie a* Spa-

nyol birtokokban , a' töb-

bíek pedig «zabadságban él-

nek. Bértzeíkben lak'oznak

a' vad nemzetek , a' lapá-

lyaik pedig , hontfét ezék

melly az indiaí portékáfcafc

äz egész Spanyol Afneri-

kába szabadon viheti, tar-

toznak ezen szigeteknek la-

kosi is. — Legntígyobb 's

legnevézetesebb közöttöka'

Manila , vagy Luzon , (12e

30'—lip 18' É. Sz. 136e—

1400 45' К. НЛ sziget , melly

1400 □ mfdon 1 mill. f.

s/.ámlál , kikközött legszá-

mosabbak a' Tagalok , és

Ygalottok. Vagynak egyne-

bjîny tüzokédó hegyei, több

tavai és fóji. A' liegyei kö-

zött legmagosabb a' Mayor*

's mlivelhogy a' tüze és füst-

je több mint 20 tengeri

mfdekre látható , azért a*

MeXicohól jövö hajóknak

világosító toronyúl szolgál.

A' tüzokádó hegyek' torko*

latjaiból több források sza-

kadnak, mellyeknek vize orA

vos ereje miatt, részént ital,

részént pedig ferdo gyanánt

használtatik.Némellyek ezeíc

köztil oily forrók, hogy egy

beleVetett csirke 6 perczek

alatt csontostúl megfô. Ta

vai között ñevezetesebbek

kiüzettek, részént Chinábol, a' Bay , éá Bonbon. Lako

Siamból, Sttmatrból, Borné- " sai Malajokhoz és S.zerecsé-

bolMakasSarból,Malaccéhól

'e a' Mólucki szigetekböl va

ló gyàrmatok által megné-

pesitéttek , kik szovéssel ,

ha)ó építéssel , arany és e-

züst mívekkel, China , ész.

Aroerika es Cadix feíé rte-

nft kereskédésseí foglalatos-

kodnak. Kormányozója e-

zen szigeteknek a' Mexicoi

vice Királynak AÍ-Hely-

nekhêz tartoznak* Az elsök

legszámosabbak , 's ezen

szigetnek légdélibb réezét

fóglaljáít , melfy i u. ní.

Tondo vagy Manilla , Ca

vité , Boúlacan , Batan-

gas , Lagune , vagy Lac de

Bay , Tayabas , és Vatan*

gaá taft.nyok ra osztatik . ~

Ezen szigetnek és minien

Philíppineknek fft vsa

tartóia; a' koltségék elgtö- Manila, (14P 45' E. Sz. 1^8*

zésére nyujt az Amerikai ¿¿ Î, K. H.) igen gyßnyörü

ítormányszék esztend.kint

250000 piasztert , mert az

esztendei jövedelmek csak

ß—600000 piaszterre tétet-

nek. Äz 17K5 e'vben Spanyol

orsz.ban felallífott Mani-

lai kere&kedü társatághoz

föld' csuccsán Manila íó-

nak torkolatjánáí f^kszík ,

lakhelye a' Spanyol ffthely-

tartónak , Audientziának ,

Ërsekriek , és Inqúisitzió*-

Лак ; vápynak egyeiiee

de Ш лет rakott. ütí¿íji 9
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a* házai általjában kéterae- mfdre tétetîk.

letüek , «mellyek kozyi a* Maniísa , 1. Manika.

felsö , fáboLfalÓ, 's lakás- Manisses , sziget ész. Ameri-

nak , az also köböl való /s kaiKhodeisland* szabadsta-

magazinumnak szolgál. All tusaban , melly 68o 1. szám-

pedig a' tulajdon vsból , . lál, kik kiváltképen töke-

. mellyben гооо Spanyol és hal fogással foglalatoskod-

3000 Mestitp vagyon, és két, nak. , 1

egy híd által vele öszve- Mani.Toualin , 1. Orlowi szi-

kötött nagyobb,és népesebb getei,

küls-¿ ypokból , mellyekben Manitsch , pusztai fó , Astra-

6000O Tagalok 8000 China- chan Helyt melly nyug. fe-

iak, 3000 Mçstitzek, és 300 . . lé küloníéle patakokat , éa

. Spanyolok l.iknak. Ezen . tavakat a* Don folyójában

vsnak 4; tempi, mellyek kö- származtat.. ;i

zül legjelesebb a' marvány- Münk, 1. Maenk.

bol épült. plebániás tempi. Mankala, vs, a' fekete tenge-

■y. ¿ férfi ,és két apácza klas- . ren, Silistriai , v. Dristis-

tromi , 2 ispitályai , 1 ár- chi Basaságban Bulgáriá-

vák haza , 2 oskola Collegi- ban. ; . . . . 4

urna, 1 Indianusz' -közön- Mankholm , vs , Drontheimi

. sége 's a' , Sz. Tamas Uni- ker. Norwegiában, nagy fa,

versitása.; j :, .,[hal» zsiradék, és réz keres-

tyanillen, (41? ,59, ,E; Sz, ц8» kedéssej. , /,

56' К. H.) ys.Spanyol Gata- Mankischlak , vs és rév a' Cas-

lonia tart. 2000 l. i ,t piumi tengeren, Kharissem

Manioták , 1, Mainoták. . ¡ tairt.ban Asiai tatárságban.

Maniptt , ; (3?, ал' E. Sz. 12.5° Manna, fallal. > békeritett vs

47' K. HIPáristól) eggyike NigritziánakDschallonkadu

az Ambojni szigeteknek , - taKt.nyában , Basing vagy

3.3/4 mfd a',hosszusága, és fekete fónál , melly ága Se-

1/2— i a' szélessége, Ceram- riegál fónak. H 11 • ,

. nak keleti, rés*én , vasryon Manners4o\-f , \Ttív$ '. Austria

kellemetes.és egésséges kli- Ens alatt fekvö részének

mája, 600 L 's Waantrouw Bécsi erdö alatt léyô ne-

nevü erosége. , i gyedében , Lajtha mellett ,

Maniquesatan , vs Orixa opsz. Magyar ország' határánál,

ban Betygalában Ganges in- ¡ Scharfeneck' Urodalmi kas-

nensö partyán Ostindiában • -télyával , vagyon egésséges

szép joré.vyel. ferdöje , Lyoni portékák'

Manina, egyebb,ként Magne- fabr. pléb. és 253 h.

sia, (38° 38' É. Sz.} vs Na- Mannhart , részea/.on bérczek-

toliában Sipylus hegynek nek, mellyek Cseh orsz.ból

tovénél , 's közel Sarabat', Kamp fónak bal partján

vagy Hermus' folyójához; a' alsó Austrián által egészen.

12000 Î. Toröjkök , Zsidók , ; a' Dunáig nyujtoznak , 's a"

Görögök , és ürmények ; va- két Ens alatt fekvö u. m.

gyon kastélya sáfrány ter- a' Mannhart hegye felett ,

mesztése , és pamutfonó és alatt lévô negyedeknek

fabr. határúl szolgálnak. Az el-

Manissa , fo folyó keleti Ka- soben , melly 90 □ mfdön

freriában , melly D. Sz. 21o 204310 1. azáml. sok sáfrány,

alatt ered ; a' futása »50 buzér , mustár, es bor ter

ni esz
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mesztétík, de ezen vidék- vannak 5.360 î. 's kûlônféle

nek bora sokkal alább va

10 a' szölöhegyek' boránál;

az utolsóban pedig melly-

nek 87 □ mfdein ¿30890 l.

vagynak , a' mocsáros vi-

fabrikáji; borral, gyümölc-

tsel , selyemmel, Mandolá-

val kereskedik. Szomszéd-

ságában találtatnak , ko-

szenek, és kénkbves gödrök.

dékekben jó a' föLdmive- Manressa ', Manresa , Minó

les, a' bor, melly ezen ne-

gyedben tefem 's Dunabor-

nak neveztetik , a' szolöhe-

gyi borok' jóságát fei nein

éri ugyan , de mégis jeles

ága a' kereskedésnek. Leg-

jobb az, melly Rotz, En-

zersdorf, es Bisamberg kö-

rül termes/,tetik. A' Mann«

hart hegye feleLt levö ne-

gyedben 13 vsok , mellyek

közt Krems a* kerbéli fo vs

67 mvsok , ée i 118 faluk

számláltatnak; A' Manhart*

hegye alatt fekvo negyed-

pedig 12 vs mellyek' fo vsa

Korneuburg , 64 mvs es 485

falu találtatik.

Mannith , Minnith (Bip. 11, 33

hely. volt Peraeában, Pu-

laestinában , Hesbontól 4

mfd a' Philadelphiai uton.

Mannsburg , Karnioloknái

Mengush , n'agy falu Kar-

nioliának Laybachi ker.

Pischat fónál , szép a* föld-

mivelése; élnek itten sok

mesteremberek, es Kalmá-

rok is.

Aliño , vagy a' Folschaerek

országa , felsö Guineában

a' bors partnak belsejében,

igen hatalmas , és sok más

nemzetekea uralkodó , mel-

rtssa , C4»° 4.5' É. Sz. i8°

30' К. H._) vs Spanyol or-

szági Catalonia' Here¿egs.

géaep, Cardoner fónak Llo-

bregatba való befolyásánál;

vagynak P640 1. gyolcs , ta-

fota , és karton fabrikáji.

Mans (leJCaenomanura , (48э

о' 35 ' É. Sz. 17Э 49'/ К.

H.) Fran. orsz. Sarthe osz-

tályának fö vsa , Sarthe

* nál lévô egy dombon , 43

fran. mfdnyire Páristól 300«

h. 18080 1. számlál , vagy

nak domb alatt fekvö 4 kül-

sö vsai, többnyire szoros,

és görbe utszáji, kevés ázé;>

épületjei ; Lakhelye az osz-

tálybéli Kormáuy, és Tór-

vényszéki hívataloknak , a*

kereskedésre ügyelo Tü> - J

, vényszéknek,és egy Püspbk-^'

nek , kinek temploma a*

magos tornyával , és neve-

zetes órájával díszeskedil:.

Készítetnek itten minden-

féle gyapju materiák, c¿í<v.,

keszkenö, gyolcs, bôr papi

ros , viaszgyertya szHppari

's t. ef. 's ezekkel игу m kit

a' fold' termékeivel is p. «.

gabonával , borral , kíívér

szárnyas állatok 's t. ef. al-

kalmas kereskedést üz.

lyek kozzé a' Karanok , és Manielkä , Orosz Fin'nlandi .4-

a' tulajdon Folschaerek' Ki- nak bérczei , meUyeknek

vizei rés ént a' Bothni оЫлЪ

be, részint pedig a' jege*

tengerbe bmlenek.

rályaik , és Quabi-Manoe-

sek nemzetsége tartoznak.

Az egyéb képen függet

len Királya adót fizet a' Manserohr , tó nyug. Tibet

ManoericV Királyának.

M'inomntapa , 1 Monomotapa.

Munnsque , Manuescha , vs

ors/.. ban , mellyb>"l Ganges

és Burramputer fóji ered-

nek.

Fran. orsz. Also Alpesek' Man<fe!d , Grófs. Thuriníi4-

os/.t.ban , egy kellemetes ban, mflly ész.ról Anh ilti

völgyben , Durance fónál; Herczs. kel.röi Merseburg
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PaspoTxs.ésMagdemirgiHer-

Czség , által határoztatik.

A' földje ugyan hegyes, de

még is termékeny. Talál-

tatnak itten szép rélségek,

erdôk, egy sóakna, és sok

palako', mellybbl réz, és

egy kevés ezüst olvaszta-

tik azonkívül két halas ta-

vak, rnellyek' eggyike édes,

a' másika pedig sós vizet

foglal , 's épen azért az eg-

gyik édesnek a* másik sós

tónak neveztetik.Ezen Gróf-

iág a' Szász , és Branden

burg! választó Fejedelmek

fö hatalma alá tartozott.

Midôn azután a* Grófok

¡nagy adósságokban verték

magokat , és a' hitelezók

egyyik uradalmat , és hí-

vatalt a' másik után, ma-

gokra huznák , mind a' két

vál. Fejedelem sequestrum

alá vetette ezen Grófs.got

1570 eszt. ugy hogy a' Gróf-

nak helye , és voksa a' bi-

xodalmi , és felsö Saxoniai

gyüléseken sértetlenül ma-

radna. 1716 esz. felszabadí-

tatott a* Brandenburgi Vál.

Fejedelemnek fö hatalma

' alatt lévft része a' seques

trum alól , 's jnég csak a'

Szász Vál. Fejedelemnek a-

Jávetett része , melly 8 i/a

□ mfdön 23390 1. .5 vsokat,

's 44 falukat foglal , 's leg-

jiagyobb része a' Grófság-

»ak maradt Sequestrum

alávetve. A' Mansfeldi Gró

fok , és Herczegek nemzet-

aége az elobbeni század' e-

lején két ljneákból.állott;

t. i. a' Bornstädti vagy kat.

és Eislebi vagy luth, lineá-

ból ,mellyek közül az utolsó

1710 III.JánosGyörgy szemé-

lyében kiholt; a' Bornstädti

pedig, mellybol Jósef Wen-

czel az utolsó Fondi Her-

cze? 1780-ban megholt ,

mellyre a' Szász és Bran

denburgi Vál. Fejedelmek

az eddig elfoglalt részeket

sajátjokká tették : Collore

do Grófné, s/.ületett Fondi

és Mansfeldi Herrzegné meg-

nyeré az allodial-orókséget.

A' Tilsiti békesóg szerént ,

nem csak a' Burkus , ha

rem Saxoniával való eggye-

zés által, a Szász Mansfeld

is része leve a' Vesztfáliai

Kira.nak , kivévén ezen u-

tolsóból Artern vsát , és

Bornstedti, Arterni, és Vogt-

etedti Hívatalokat. Az el-

söbb 10 5/ü □ mfdön (1791

eszt.) 26531 1. az utolsóbh

pedig (i8»7) 71/4 mfdön»

19662 1. számlál.

Mansfeld , Thal Mansfeld , vs

a' hasonnevü Grófságbfin

Thalnevü pataknál , melly

a' vst kozépen hasítja, és

a* magos var' hegyének tö-

vénél, mellyen a' régi Mans

feldi familia, és lakó háza

vagyon , melly most na-

gyobb-részént lerontatott ,

'5 új épületek által kipó-

toltatott. A' vs körül va

gyon kerítve romlott fa-

lakkal , mellyben 1 tempi,

l ispitály 10 szegények'

számára, 2 oskola , 197 h.

és 1 180 1. találtatnak. з-szor

esik itten vásár esztendön-

ként. Jó kftbányák vannak

a' vs körül.

Mansfield , mvs Angliának

Nottingham Grófs.gában.

Vannak harisnyakötö i pa-

mutfonó, szappanfözö , da

rá örlö mühelyei, 's roz-

zsal és darával kiterjedtke-

reskedése.

Mantilla , vs Spanyol orsz. Le

on tart. 2000 J.

Mansion-Hause , olvasd Man

schjen-Haut , pompás épü-

let Londonban , mellyben

Lord-Major (országló Pol-

gármesmester) azon eszten-

dóben lakik, a' midön az
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©rszáglást folytatja.

tyansura , Massura , Kaschef-

ság alsóyEgyptusznakSchar-

kieh tart.nyában. Itt va-

gyon

JMantura, vagy Mansora, (|3iO

,3' E. Sz. ) kis vs Nilusznak

keleti ágánál , és az Ach-

mumi kanálisnak kezdeti-

baiaktólLeuktraí gyozedel-

тек után ujra helyre állí-

tatott. A' második gyöze-

delemtöl, melly által meg-

aláztattak a* Lacedomonok,

íxalhatatlanná lett. Mace

donia! lüralkodók alatt An-

tigoneia nevet viselt , dea*

Romaiak alatt nevét is*

nil, melly a' Menzaleh'ta- met vissza kapta.

vába vezet, ñera szépen é- Mantíchurey eggyíke az ésa.

pült, vggynak 6 mecsetjei, ЬгКпвпьяк . chir.» síví-

íakja a' Kaschefnek, ris>

kásával, szalamiával, gyol-

csal , pamutmateriákkal 's

t. ef . elég nagy kereskedést

üz , találtatnak itten csir-

ke ülteto kemenczék, szá-

mos galambházok,és jó szár-

nyas állatok. Itten fogat-

tatott el IX. Lajos Francz.

orsz. Királya, midön Ke-

resztes hadat viselne a' Tö-

rökök eilen.

Mantel, ravs Bajör orsz. Ma

in' ker. Haidnab vizénél;

vagynak Й64 1. 's szomszéd-

ságában a' nagy Maierham-

mer nevü bányászmühe-

lyei.

Mantes, Medunta , (48° ¿8'

E. Sz. 190 10' K. H._) melly

deréknek neveztetik , mert

igen egésséges és gyönyörü

tájékon fekszik , igen régi,

vs és ker.beli föhely Fran,

orsz. Seine és Oise oszt.ban

Seine fónál , mellyen által

itt igen szép köhid vagyon.

.558 h. 4250 1. számláltatnak

itten posztó t pamut , bár-

sony , és börfabr, mellyek'

készítményeível , borral 's

gabonával kereskedés üze-

tik. Szomszédságában áll

Sully által építetett Rohan

nevü vár.

Mantinot , eggyik legrégíbb,

'3 híresebb vs Arkádiában,

melly vidékével jeles sta

tus volt; a' Peloponesusi há-

<borúkor a' Lacedemoniaktól

elpusztíttatott , de a' The-

tart.nyoknak , China, Sibi-

ria, Mongolia , és Jappo-

niai tenger között , melly*

Mongoliátol a' Siolki bér«

czek általelválasztvaa' ma-

gasbb vidékekben durva, és

hideg , dé Amur' fója által

hasított téreiben hihetöleg

mérsékeltebb.KivévénLeao-

Tong nevü legdélibb tart«

nyát , a' többi része még

eddig esméretlen ; az ész,

Sziberia felé fekvö részében

több vsok lenni mondat-

nak. • ,-; '

Mantua, régi vs volt, Hispá-

niában ott , hoi most Mad*

rit álb. . ;

Mantua, egykor Herczs. Olas*'

ország'Lombardia tart.nyá

ban i melly a* Majlandi, és

Modenai . Herczegségektôl

korülvétetett. 14 közön»

séges német mrtfd hos-

szúságú, és 10 mfd szélessé-

gü volt. 1785-ben a' Maj

landi Herczegséghez kap-

csoltatott , 'e ennek fo Hely-

tartójától kormányozta-

tott. Po' folyóján kívül,

melly kozépen hásítja , más

fóji is vannak , mellyek

mind a' ríagyobb Poba öm-

lenek , mint р. o. Oglío ,

Mincio , Secchia 's t. m. ga-

bonávaí, lennel , és gyü-

mölcsökkelbövelkedik, egy

kevés bora is vagyon , a' ló

tartása nevezetes. 1773 esz.

majd 204000 1. számlált,

1800 évtcil ólta az Qlasa

%1 *



Reszpublikához tartozott ,

azulan pedig része iett az

Olasz országi Mincio' osz-

tályának.

JdafAua , Mantova , (45O 9'

15" É. Sz. 38° 27' 59" K.

H.} régi és jeiesfö vsaegy-

kor a' hasonnevü Herczs.

лек , azután pedig az Olasz

országi Mincio' osztálynak.

Meg vagyon erösitve , s kö-

.zepén fekszik egy Mincio-

tól formált tónak, 20 mfd-

nyire Mailahdtól keletfelé,

az & fekvése miatt igen e-

géeségtelen , kiváltképen

nyárban , es öszkor. A' tó

Cremona felé 200, Verona

felé pedig 80 öl szélességü,

az ö egész kerülete 20 O-

lasz mfdeket tészen. Taak

haiókban lehet a' vshoz

kbzelíteni , 's ettßlfüggfö-

képen a' ve* erösege ; 2 iö-

hídak vezetnek a' tón ke-

íesztül a' vsba. Vagyon a-

aonkivül egy félleg vára ,

é& két kastélyai a' tónak

j>ert}án; két részre válasz-

tatik el a' víz által , mel-

lyeket 6 híd öszveköt , a'

*vs magában,3i440leketfog-

lal i jól vagyon építve, töb-

nyire szélesek , egyenesek,

és hoszúk azutszáji, a' há-

zai szépek, a' közönseges

piaczi jelesek , és a' tem-

pîomi is nevezetesek. Vagy-

nak számos emlékezetre

méltó ritkaságai. Itt vagyon

lakhelye a' Püspöknek ; la»

kosinak száma nem több

20000-nél. Vannak 18 plébá-

niáji , és 14 klastomi. A'

püspöki templomon kivül,

melly hires mesterek' ké-

peikkel ékeeített épületbol

áll , nevezetes a* Sz. Agnes'

templ.az öf függft)ferdénál ló

tornya miatt, és a' Sz. And

rés temploma , mellyben a'

vélt Krisztus vérének nagy

resze föld alatt lévô 16 ol-

tárokkal dís'/.es kápolnában.

öriztetik , 's minden esz-

tendöben egyszer kitétetik.

'ba't. A' régi herczegi pe

lota (il Corte) nagy, de ré

gi és ízletlen formara rakott

épület , ebben volt egykor

a' drága mesterségek ké-

szítmények' gyüjteménye ,

és a' kincstár. A' Tôrvény-

szék palotájában lévô szá-

la íb nevezetes. A' mestersé

gek' és tudományok' akade-

miája, melly mostan Virgi-

lianinak neveztetik , igen

derék ; ezen akademiához

tartoznak a' képírás' és é-

pítés' mesterségének taní-

tóji, a'philarmoni class is-

nak Theatroma , mellyben

muzsikára vett darabok e-

10 adatnak ; az anatomía-

nak theatroma , a' régisé-

gek , és gipsz formáknak

gyüiteménye ; és egy kis

Bibliotheka. —Némelly ma-

gánosok' házai is jelesek.

— A' két fóhídak u.m. Pon

te di Molini , és San Gior

gio , mellyek által a'tóal-

sôra,kôzépsôre,ésfelsôre ré-

szeltetik, bévezetnek az ész.

keleti tónak partján fekvô

Borgo di Fortezza nevü kül-

sñ vsokba ; mint harmadik

külsö vs (il T.) melly Bor

go Carezének neveztetik ,

ugy szemléltetik a' Mantu-

étól délfelé egy fertályra

eltávozott szigetben lévô

palota , melly azért nevez-

tetett T-nek mivel ezen be-

tünek formájára épitve va

gyon; ez disze Mantuának

az ö szépsége , és egyébb

nevezetességei miatt. _ A*

vs* különös részében lak-

nak a' zsidók, 's a' legna-

gyobb kereskedés kezeiknél

vagyon. — Nem messze^ a'

vstól vagyon a' régi Hercze

gi Favorita nevü mulató

vár , melly & legujabb ha
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fli torténetekben nevezetes- mészett&I formált eröseg ,

sé lett. — A' vs vidéke igen mellyben hajdan egy 11er-

eleven , és jól míveltt, 'a czeg lakott. Zinga Király-

a' lakosai igen szorgalma- néval való háborúban a'

tosok. — Az ujabb háborúk- Portugalluszok megvették

ban, és vívásokban ezen vs ezen pontot, 'sezen sziklát,,

igen sokat szenvedett. Forte da» Pedras az az : szik

Manuba , a' Tunisi Beinek la eroségnek nevezték. A'

mulato háza ész. Afrikában, sziklák kbrül , és közöttek

mint egy mfdnyire Bordá- terjedö lapályokban 3.1 fa-

tól nevezetes az itt fen lé- luk találtatnak , mellyek-

vö régi jeles csatornának nek lakosi buzgó küvetbji

maradványáról. a' Schaggai bálványozás-

iüanuf/tlle , kis vs innensö A- nak. Az egész vidéke na-

bruzzoban Nápolly orsz. gyon termékeny 's kivált-

ban. képen gyümölcsökkel bö-

Mantimaras , helys. a* hason- velkedö , de a' sok vadak

nevü fónál , melly Madrid miatt veszedelmes.

mçllett megyen , s.nyáron Mapunga, fô , és lakó vsa az

sokszor egészen kis/.árad , Oarii Hercz.nek , déli Afri-

uj Castiliának Guadalaxara kának also Guinea részé-

tart. 6770 1. ben.

Ыапхапаге* , helység Spanyol Maqueda , nagy helys4g erôs-

országi uj Castiliának la várral egy hegynek lapu-

Mancha nevü tart.nyában, lásán, Spanyol uj Castiliai

mellynek vidékében leg-, Madrid tart.nyában , egy

jobb sáfrány termesztetik Herczs.nek föhelye.

az egész országban. Vagyon Maquini , Macquini, lcghatal-

itt azonkivül a' Calatravai masabb , leggazdagabb , 's

rendnek Commenthurája. legnagyobb nemzetség a'

tAaputtgo , nevezetes, ésisezo- Bectschaunok kozött Kafre-

nyú nagy 600 lábnyi ma- riának keleti partján , nem

gosságu, 's mintegy 3mfd- meseze a' Portugalluszbir-

nyi kerületü köszikla , al- tokoktól.

so Guineának Angolai Por- Mar, Мааг, 1. Aberdeen,

tugallusz Vice Kirs.ban lé- Mera, fó Mermaros Várm.

vö Oarii tart.nak Koanza melly Szathmár Vármegyé-

nevü nagy térében , déli nek határinál ered , 's Bard

Afrikában. Több formájok- és Fejérfalva mellett Kas-

ban, és nagyságokban kü- szó fóval eggyesül.

lömbözö , rendetlenül egy- Mara, falu Syriában levó Dar

másrahányt, és üregek ál- maskusi Bassaságban. Bg-

tal elválasztatott sziklákr gyedül itt és Majullában

bol 411. Ezen sziklák több beszélnek még Syriai nyel-

különös formákat tüntet- ven.

nek az ember' szemébe, mel- Maracaibo , Spanvol déli Ar

lyek egymás megett emel- merikaban levó Helyts. dél-

kednek. A' mellette terjedo rol a' Santa Fe' Kirs.ga,

völgyek igen termékenyek, nyug.ról Bio de la Hacha ,

a* lapos nagy térekre el- Helyts.ga, ész. rol a' tenger,

ezélyedt sziklák hátai leff- keletrol pèdig Venezuela

jobban míveltethetnének. által halároztatik ;■ a' déli

Kózepén 411 egy üres , terr része, 's nyugotji TÁsiéubk



egy darabja nagyon terme- zek : czubor , festofák , a*

fceny ; Itt vagyon legjobb amerikai kattun és

iAaracaibo , fö vs egy hason- roucou , igen erös bors ,

nevíi tónál, mellynek há- gummi , melly firnáczra

zai részént téglákkal , ré- használnató , olaj melly az

rint pedig náddal, mint a' Arabiaival vetekedik , és

Spanyoloknál fedve van- barna ámbra.

n.;k ; a' Domingoi szöke- ^Aaragnon , Xaura , n. fó déli

vényekkel eggyütt 24000 1. Amerikában, Guanoco mel-

számlál, vagyon azonkivül lelt levö tóból ered Peru

réve, és hajócsinálo piacza, orsz.ban , és Amazon vizbe

börökkel , indigoval , czu- foly.

korral , cacaobabbal , do- Vlarahania , N. Morva ország,

hánnyal , 's t. ef. kereske- Elbe vizétol íogva Garam

dik. vizéig kiterjedtt része volt

JAaracaibo , tó a' hasonló ne- Europának , 's így Cseh

vü Helys.ban, Spanyol déli Morva Silesia orsz.gokat ,

Amerikában, 15 míd a' hos- és Magyar orsz. felsö ré-

sza, öszve vagyon kapcsol- szét foglalta magában.

va a' Venezueiai, és Caraibi "Marojo , 1. S. Juan,

tengerekkel. MarakascA , 1. Marocco.

Maragnan , Maranhao, Brasi- JAaraAattiík , nemzetség Abag-

liai Helyt.ság déli Ameri- nerek' tart.nyának belsejé-

kában , Para, és CearaHelyt. ben , Zanguebar' partján ,

ságai közott, ezen tart.nak feketebarnás , derék , jól-

ész. része tele vagyon er- nött, de durva , és palléro-

dökkel, a' partjai pedig kö- zatlan emberek , kik eíio-

sziklákkal, és zátonvokkal , pott sklávokkal keresked-

fedve vagynak , mellyeken nek, mellyek közül minden

veszedelmes a* kiszállás. A- fiatal férfiakat kiherélnek.

mazon fó torkolatja felé sü- Nlarakay , falu Spanyol déli

rü erdösegek terjednek. Bel- Amerikai Venezuela tart.

eejének lakosi még szaba- ben ; szép épületei, és 8400

dok. Termései e' követke- 1. vagynak. Vidékében jeles

zendök : hajóknak valófa, coloniál-termékek' plántá-

Roucou , vagy orleánfa, lásai találtatnak.

czukor , riskása , gummi , Mdramaros , 1. Mermaros,

bors, sáfrány, indigo , ken- Ыагап, Maranum, Marianum

der, dohány, pamut, ezüst, erbsített vs az Austriai par-

Vas, ólom, marha, lo, juh, ti tart.ban (Istriai Friaul)

's t. ef. Lakosinak száma hasonló nevü tóval ; egy-

65830. t. i. 39000 Indianok, kor Püspöki lakás.

17840 Szerensenek és Mulat- Moranche , kis vs Fran. orsz.

tok , és 8990. fehérek. Fö Mosel oszt.ban.

vsa Maranhao. Nlarangue, falu déli Afriká-

biaragnan , egy az 6 fekvése nak Monomotapa birodal-

által igen oltalmazott szi- mában , vagyon egy régi

get , melly a' hasonnevü Jesuiták' klastroma.

Brasilia! H'el\tság.hoz tar- "bUaranhao , vagy S. Luis de

tozik; az égallja igen egés- Maragnan , vagy S. Felipe

«éges , fóji halísok, 's er- de Marannao , (20o 33" E.

deji hasznos fákkal bovel- Sz.) Maragnan* Helyts.gá-

bedök ; a,' többi termékei е- сак fö vsa , Brasiliában ,

-



Maragnan'szigetében, юооо

1. s¿ámlál , vagyon egy jó

rêve, erös, hegyen épült va

ra , és Püspokeége , festoí'á-

val, Orleánnal, sáfránnyal

kenderrel, gummival, burs-

sal , 's t. ef. kereskedik.

%Harunnon , Maranhon , nagy

fó Amazonok* tart.nyában,

melly e/.en földet haeítja,

's a' Nilehoz hasonló ára-

dásaival nedvesiti 's eggyi-

ke legnagyobb fóknak a*

világon , melly Orelhán Já-

nostól , a' feltalálójától

(1,544) Órelhanának is ne-

veztetik. Eredete Cordille

ras' bér< zeiben vagyon 8—

10 mfdnyire Quitotól; m¡-

nekutáua mintegy ezer raf

flet áltfutott volna, a* vi-

lág' tengerébe szakad , 's

torkolatjáuál számos szige-

teket kerit , mellyek nél-

kül 100 mfdnyire is felfelé

hasonló lenne a'tengerhez.

Számtalan fók omlanak be-

léje, mellyek kozül némel-

lyek oily пакуок mint a'

Duna, vagyNilusz. Midön

Orelhan ezen fón nehány

riapig hajókázott voína ,

egy sereg" felfegyverkezett

asszonyokra akadott , mel-

lyek szomszédjaikkal hada-

koztak, es ezadott, alkal-

matosságot arra a' Spanyo-

loknak , hogy ezen fót a*

körülfehvö tart.nyal eg-

gyütt Amazonnak nevez-

nék. Ugy tartják, hogy a*

régi hadakozó Amazonok

Sarmatiában levö Tbermo-

don fónál laktak.

iAarano , erös vs , mintegy

ssooo 1. a' töle ugynevezett

Lagunánál az Adriai ten-

gernél Austriai Friaul tart.

vagyon egy kikötö partja.

ЪЛагапо , vs Nápoly orsz, Ná-

poly nevü tart. 6Д70 1.

tüarans , (46° ig' É- Sz. 160

ïo' К. H.) vs Fran, orsz. al

so Charente' eiset, a' sos то*

csárokban , íoia h. 4680 I.

számlál , só val, gabonávat

és liszltel (le fin minot de

Bagnaux) kereskedik.

Marant , ( 38a 30' E. Sz. 64a .5'

К. H.) vs nyuyoti Persiá-

nak Aderbeidsehan tart.

vagynak ¿5000 h. mellyek

közül mind eggyikének

kertje vagyon.

Ma> antea inferiore, vs Nápoly

orszt. Basilicata tart. 3554

lak.

Marajch , vagy Merasche f

vagy Aladuli, és Dulgadir-

Ili , tart. vagy Basaság Na-

toliában, éaz.kelet felé A-

danától, Syria» Diarbekir,

Siwas, és Karamania küzött,

kicsiny , hegyes , 's a/ért

alkalmatosbb a* marhatar-

tásra , mint a' mívelésre ;

kivállképen jeles а" ló, és

teve tartása. Vadak nélkül

пет szükölködik. A' Lu-

kan' bérczei (hajdan Ama-

nus) terjednek ezen tart.

ban , mellynek keleti ha-

tára az Eufrat vize, Itt va

gyon

Marasch , Merasche, elégnagy

f'ö vs a' most leirt tart. va

gyon egy dombon épült vá*

ra, mellyben a'Basalakik.

Találtatnak ittentöbbmu-

^hamedanus klastromok ,

Colleeiomok, és mecsetek.

A' kereekedése is nevezetes.

Marat , vs Fran. orsz. Puy de

Dome oszt. 2,570 1.

Marathon , vs ész. Attikában*

Graeciában, Jigeum ten-

ger partyánál ; Miltiedes

tengeri gyôzedelme áltat

hires. Marathon hely. volt

Phokisban is Antikyramel-

lett.

Maratoniri, helys. Morea fél^

szigetnek hasonnevü déli

tenger' ôblénél. Szoïmzéd-

ságában vagynak Golhiu.«

vsnak düledéki.
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Marattok' statuta , (15o—e6° a'keletire* melly Senah

30' É. Sz. 88°—1040 ao' K. " " "Saheb - Subah - Ragodschi«

Bunsla független Herczeg

által kormânyoztatik , ki-

nek több adöfizetöji van

nait; és az adózó Tart.nyok-

ra. A' Marattok' nyugoti

tart.nyaik részént a' Ghati

félszigetnek északirészében

vannak, 'sKandisch, Visa-

pur' tart.nyait, es Konkan

partját állatják; részént pe-

dig a' nyugotiban, 's ezek

e' következendök : Malva ,

Adschmir, Gusurat , Dau-

latabad, Agra's t. m. A' ke-

leti része pedig foglalja Be-

rar' és Orissa tart.nyait , a'

félszigetnek keleti részén ,

a' tengernél, Mahanada fó-

nak mind a' két partjain

(170 10' és 23o 40' É. Sz.

es 95° 5'~ l°.5° K. H.) Az

adó/.ó tart.nyok ezek: Udi-

pur , Dschudpur , Dschoi-

nagur, Gohud , Bundela ,

Adiidsing , és Gorey-Mun-

dela. Minden Marattok*

Herczeigeinek iövedelmeik

160 mill, rupiákra becsül-

tettek , mellyek közül 50

mill, a' Paischwának jár ,

's ezeket, ö kivévén 10 mill,

közönseges kôltségekre

mind kiadja. — A' határok

miatt Angolokkal kezdett

elenségeskedések még sem.

szüntek meg.

erkölcseik minden rendek- Wraussan , falu Franc, orsz.

nél még a' Herczegeknél is Hérault oszt. Orbe folyónál

igen eggyügyüek , 's szük- ¿00 lak. Itten terem a' jó

ségeik könnyen kielégíthe- muskatály bor.

tök. Ok a' Bra'minok' Maravulnahar , v. Samarkand ,

vallásához tartoznak , de Nagy Buchariának tartom.

keresztény és más religiót Amu, és Sin folyók között.

is eltürnek magok között. Fö vsa Samarkand.

500000 embert is, többnyire Marawar , déli Karnatik tart,

lovagokat állíthatnak ki. Angol keleti Indiai Madras

iL) eggyike a' legnagyobb

és leghatalmasabb statu-

soknak, innensö Indiában ,

melly Hindostánnak déli

részét, 's Dekan tart', nagy

darabját, vagy az innensö

Indiai félszigetnek kivált-

képen az ész.nyugoti részét

magában foglalja. Hozzá-

tartoznak Malva, Kandisch,

Visapour tart.nyai , és O-

rissa , Berar, Sunda , Gu-

eurat , Adschmir, Ahmed-

nagur és Daulatabad részei.

Ezen tart.nyok foglalnak

mintegy 26000 Q mfdeket ,

dé a' lakosai' száma igen

csekély. Bérczei között leg-

neve/etesbb a' Ghautsz; Fó«

ji kózt pedig: a' Budar,Bur

da, vagy Wurda, Gadavery,

Kristina, Nerbudda, Tapti,

Tail , 's t. m. Vannak sok

puszta, de azonkívül sok

uagyon termékeny vidékei

is. Lak. Marattok (tulajdo-

núl Maha Rattor, az az :

nagy PiattorokJ , egykor

egy vad zsivány hordát f'or-

máltak , melly a' Rasbut-

lok Mehrut nemzetségébol

ezármazott, de most mar

kiképzett, mindazáltalmég

is hadakazó , erös , 's a'

Hinduszok között leghatal

masabb nemzetté lett. Az

Ar. egész státus el vagyon

os/.tva a' nyugotira, vagy

a' Paischwának -, mint e-

gész tart.' Fejedelmének a-

iávetett Punahi státusra ;

Praesidenségében , igen er-

dös és bérczee , de juhok-

kal és marhával bôvelkedô.

Lakosi. durvák és hadako-

zók. Ézzaki része az Ángo



lok' tulajdona, a' tobbi pe-

dig a' Truvancori Király-

hoz , a' Ramanadpuri Po-

lygarhoz , melly máskép

Tiagy MaravvarHerczegének

neveztetik , és raás bissebb

Angoloktól függö Urakhoz

tartozik. £1 vagyon oszlva

kis Marawar, nagy Mara

war , Peskaria és Tondiman

tartományaira.

Marawedi di flato , pénz Spa-

nyol orsz.ban , ér i dt.

Marawi , V. Zambre , egy JO

mfd hosszuságú tó (70— 13o

É. S/..) déli Afrikának bel-

sejében , melly több szige-

teket foglal , a' vize 60s , és

a' körül fekvö tartomány

foldje igen terraékeny.

Marawi , Bororoerek' lart.nak

fö helye , déli Afrikának

belsejében , és a' hasonló

nevü fotyónak déli csúcs-

csánál.

Wiuraiion , vska Anglia Corn

wall' Grófs.ban, vagyon bá-

nyászokkal kereskedése ;

mellette fekszik a' S. Mi

chaels -Mount nevü gránit

szikla , mellynek csúccsán

egy klastrom , 's tôvénél egy

kis helység fekszik.

Marbach , mvs Austriának Ens

alatt fekvö részének Mann-

hart hegye feíett lévft ne-

gyedében , Dunának északi

partján , és Marientaferl

hegynek tôvénél , vagyon

pléb. és bor termése.

Marbach, vs Würtembergi Enz*

tart, biróságában , Maar

folyónak Neckarba való e-

sésénél 2100 lak. Vagyon

gabona és bor termése, és

egy jó fehérítoje, Találtat-

nak itten sok régiségek. Ez

Mayer Tamás Csilíagvizs-

gálónak , és Schiller Frid-

rik Költönek születés he

lye.

Marbach , falu a* Leiningeni

HAercze.ben, a'Badeni nagy

Herczs.nek Main és Tauber-

ker. Tauber fónál, vannak

180 lak. és jó veres bora.

Marbach , falu Würtembergi

Alp országbiróságában , за

lak. Itt vagyon a' Király-

nak fö ménese.

Marbarkan , fôvsa a* mostan

Bengaliaval eggyesült Tipra

tart.ban.

Marbella , vs Spanyol Grana

da tart. egy tengeri öböl-

nél f vannak 4600 lak. é*

egy erös kastélyja, azon ki-

vül timár mühelyei , öntö

tégely fabrikája, bor ter-

mése,ésszardella halászatja.

Mar bichead , helység észak-A-

merikat Massachusetts sza-

bad Státusának Essex Grófs.

ban, 618 ház. 3660 lak. s/.ám-

lál , vagyon egy jó réve ,

tökehallal keresícedik.

Marboré , egy 1718 öl magas-

ságú hegy a' Pyrenaei bór-

czek között.

Marbot , vs Francz. orsz. Ain

oszt. Chevron mellett , 2970

lak.

Marburg , ( 50° 49' E. Sz. <гбэ

27' К. H.) vs Ressen-Casseli

Választó Fejedelemségben ,

Lahn mellett lévô hegy-

nél , melly folyó által a*

tulajdon vsra, és Weiden

hausen külsö vsra részelte-

tik. Vagyon egy a' ve mel

lett fekvö hegyen épült vá-

га, 6. kapuji , ,3. reí', és 2.

luth, templomi , a' két u-

tolsók közül eggyike az Er-

sébet temploma , mellynek

magas falai négyszegü

kövekböl valók, 's melly

szép tornyokkal, Dürrer Al

bert gyönyörü rajzolatjai-

val , 's ide való Ersébet

Grófnénak drága kövekkel

ékesített sírjával díszeske-

dik. 800 ház. 6770 lak. szám-

lál. Itt vagyon az osztály-

héli és kerületbéli Felsosé-

geknek lakhelye , egy \utht



Superinfenaentia , egy réf.

Consistorium , egy nevelö

intérêt, Universités, Predi-

Itátor SemiuariumávaI,Chi-

rurgiai Collegium , Bábák'

íntézete, és barom'- orvos*

oskola. A' konyvtára nem

igen jeles. , Igen közel a'vs-

hoz vagyon egy kir. major,

mellyhez egy mènes is tar-

tozik. Lakosai kés/,ítenek

gyapjuból, éepamutból va-

ló portékákat kiváltképen

szasszadront , kamilotot ,

festett, és f'ehérített gyol-

csot. • Vannak itt azonkivül

4 tobák és semilor fabrik.

*ok arany , gyöngy, és kö-

mívesek, áíyúonto, és pénz-

vero mühely. •

Marburg, (46= 34' за" E. Sz.

330 2а' 9" К. Я.) ker.béli fó

vs alsó Stiriában, Dráva vi-

íénél , vannak SJ,o ház. .5200

lak. egy tart.béli Physikát-

ja, Grymnasiuma , fö osko-

lája , és posta hivatala ; je-

les^a' borral és gabonával

való kereskedése , 's a* héti

vásárjai is nevezetesek. Va

gyon itt egy Dékányság,

és Burgrnarburg vára. Nem

messze a' vstól esik az el-

<lölt Obermarburg hegyi e-

roség. Ezea vs* vidékén ter

mo baraczkok, az ö jó izek

miatt igen kedvesek. Az

ide való bor pedig elsô a'

Lutten bergi és Radkersbur-

gi után.

yiarburgi kerület , alsó Stiriá-

nak kozép része , melly Gra-

tzi és Cillei kerületek, Au

stria! Carintaia , Maèyar

érerági Vas, ésSzala Vrm.k,

és Horvát országi Varasdin

Várn. által határoztatik;

6.5 3/4 □ mfdnyi térességén

xB'Siw lak. számlál, kik na-

gyobb részéut Wendek , 's

részéüt domboktól és kozép

gzeru hegyektftl, részént pe

dig magas bérçzekiôl hasí-

426 *•

tatik. Legnevezetesebb fó-

ji ezek,Mura,Sulma ésDran,

Lasnitz , Dráva , 's Pbsnitz.

Találtatik imittamott vas,

érczes viz , elegendö erdô-

séffek: a' fóldmívelése igen

derék, és a' bor termesztó-

se legnagyobb ezen tart.ban.

A' marha, és méhtarl ás is

virágzó állapotban vagyon.

Maróucok , kozép Afrikának

Senegambia' tart.ba béván-

dorlott Arabok , igen buz-

gó Moslemok , de e' mel-

lett csalárd , képmutató ,

fósvény , és bübájos erabe-

reknek tartatnak , 's kik a*

Maurok , és Szerecsenek

nagy része felett jeles ha-

talmat nyertenek. I^en áj-

tatosoknak mutatják ma'

gokat , komolyak , együ-

gyüek , szorgalmatosan i-

mádkoznak nagy buzgóság-

gal , 's igen igyekezntk az

ö vallásokat kiterjesztenñ

Hogy pedig tekénteteket ne-

veljék, mindenféle bübájos

bolondságokat , és szem-

fényvesztéseket üznek, a*

népet költött csudák által

megcsalják , betegségeket

áldások által gyógyítanak,

és babonás czedulákkal ,

mellyek Grisgris név alatt

esméretesek, 's ezerféle»csu-

dálatos tulajdonságokkal

birni állíttatnak, keresked-

nek. Kiváltképen tudtak

magoknak oily tekintetet

szerezni , hogy közönsege-

sen mély titok - tudóknak

tartassarçak , és épen azért

a' tudatlan Szerecseneknél

nagyobb elömenetellel ter-

jesztették vallásokat mint

a' keresztény Missionáriu-

sok.

Marcarites , falu Candía' szig.

ben , melly mindenkor a*

Valide Szultánnéhoz , vagy

a' Torök Császár anyjához

tartozik, Vagyon bora , o>
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taja es gábónája. béli fôhely Franc, orsz. Sam-

МагсвШап , 1. Marseillan. bre es Maas oszt. 1260 lak._

Marcenar, vs Francz. orsz. Can- barmokkal kereskedik.

tal oezt. 2060 1. Marche sur Meuse , vs Francz.,

March y Morawa , Marus, fô Ourthe oszt. vaonak 170 lak.

íolyó Morra orsz. ban, melly és vashámorja.

Cseh orsz.nak szélén a' ha- Marcheck , Mareck , vska Au-

vasok' tôvénél ered,'s tob- triának Ens alatt lévô ré-

bek közt Taya folyót fel-

vévén , 's Magyar országot

Austriától elválasztván ,

Posón felett Thebennél Pu-

nába szakad. 4. vagy ,50o.

mázsás ttrhü hajókat elbir.

szének, Mannhart hegye a-

latt fekvö negyedében ,

March fónál. Vagyon tart.

béli torvényszéke , pléb.ja,

urodalmi kastélya, és 163

ház.

Marche, egykor Grófság, és FÖ Marchena , Cblonia Marcia ,

Helytartóság Francz. orsz. nemes vs Spanyol Sevilla

ban , Berry , Auvergne , Li- tart.ban.

mosin, és Poitou között. Marchenoir , vs Fr. orsz. Loir

mintegy 90 □ mfdeken a' és Cher oszt. 420 lak.

revolutió elött 250000 lak. M¡*rchfeld , Austriának Ens a-

számlált , szép kis tartom. latt lévô részének Mann-

vagyon mérsékelt éghajlat-

ja , tiszta és egésséges leve-

göje , néhaigen forró nyá-

ri hévsége , és durva téli

hidege ; elég hegyes , Creu-

S6j Gartempe, Vienne, Vin

son 's t. m. fóktól hasíta-

tik. A' nagy részént homo

kos földjeben csak rozs, és

zab terem. Rétségei jele^ek,

és a' barom tartása derék ,

melly marhákból , lovak-

ból , juhokból 's t. ef. ¿11.

Találtatnak itten márvány,

kôszén, és rézbányak. Szö-

nyegek , és vastag gyapju-

ból való posztó , legneve-

zetesebb készítményeik , a'

lakosinak, kik marhával,

juhokkal , sajttal , gyapjú-

hart hegye alatt fekvö ne

gyedében,mess/.e terjedö la-

pály , két részein Duna, és

March folyóktól, a' harma-

dikon Brünbe vivö úttól ,

északról pedig egy hegyek'

láncza által békerítve , de

rék gabonát termö földek-

kel. A' hossza 5. és széles-

sége 3 mfdre tétetik. Ezen

lapályon veré meg Habsbur-

gi Rudolf Császár Ottokárt,

a' Csehek' Királyát , 's ez

által nyeré el Austriát Fa-;

miliájának öröksegül. Itten

tortént az Asperni, és Wa-

grami két nevezetes ütkö-

zet 1809-ben az Austriai, ée

franczia fö ármádák kö-

zott.

val 's t. éf. kereskednek. Marchfield, vs Angliának 01o-

Ezen tart, alsóra és felsore cester Grófs.ban.

osztatik , 's mostan nagyobb Marchienne au Pont, helység

része állatja a' Creusí osz- Fr. orsz. Jemappe oszt. Sam-

tályt , a' kiseebbik pedig bre fónál , vannak 1 140 lak.

felsö Vierïnei oszt,hoz ada» és vas hámorja.

tott. Marchiennes , Marciana , ve

Marche , vs Francz. orsz. Was- Francz. orsz, északi oszt.

gau oszt. nem mess/.e Mou- Scarpe fónál, 330 házaiban

zon eredetétôl, 270 h. 1550 2310 lak. számíál.

lak. számlál. Marching , falu Bajor ország"

March« en Famine, vs és ker, Re¿eni ker. Duaa, vizénél,



vagyon egy Stinker nevii

érc/.es forrása az Eichel' he-

gyénél. Találtatnak ittea

tüz , és mészkovek , és a-

gyag.

Marciä , vs Francz. orsz. Gers

oszt. Rosse vizénél 1410 lak.

Marciana, vs Fr. orsz. Liamo-

ne oszt. 2,500 lak.

Marcinnise, vs Nápoly orsz. in-

nensô Herczs.ben , 5570 'lak.

Marciano , helys. Toskánai N.

Herczs. nevezetes az 1,554

eszt. Aug. 3-kán Francziák

*s Austriaiak között tortént

■ütközetröl , melly a' Medi-

cei Háznak Toscanában va-

ló uralkodását megállapí-

totta.

Marcianopolis , vs alsó Moesiá-

Lan , fekete tenger partjá-

nál , Traján Cs. hugatól ne-

veztetett így , a' R. Császá-

rok , mint Valens, néha té-

li szállást tartottak benne ;

mostani nevé Preslaw , v.

Prebislaw.

Marcigny , Marciniacum , vs

Francz. orsz. Saone és Loire

oszt. Loire mellett, 190 ház.

2410 lak. számlál, gaboná-

val kereskedik.

blorcil/ac , vs Francz. orsz. Puy

de Dome oszt. 66,50 lak.

ЫчгсШас, helys. Francz. orsz.

Aveiron oszt. vannak 1320

lak. gyolcs, és dio olaj fabr.

Mtrcomannutok , régi népek

Gerraaniában, elöször Raj-

na mellett laktanak, utóbb

Maroduus vezérek alattCseh

orsz.ba , N. Moraviába tele-

pedtek le. A' Rómaiaknak

nagy vítájok volt velek.

Marcz , német falu Sopron

Várm. melly Eszterházy

Hercz.hez tartozik , bort, és

igen sok gyümölcsöt ter-

meszt , kiváltképen cseres-

üyét , mellyek Sopronba, és

Bécsbe elhordatnak , kath.

pléb.val.

Мцгс^аЦ, mvs Sgmogy V£rm,

N. Gamba mellett , Nemes

Vid , és óreg Lak köztt. F.

U. G. Széchényi, lak. Magy.

kath. 2191. akat. 6. ó hitii

10. zsidó 8. postahivatallal,

jó boitai, termékeny határ-

ral , és hires borral.

Marcialtô , mvs Magyar orsz.

Veszprém Várm.ben Amade

Grófhoz tartozik , vagyon

tulajdon kat. pl¿b. és tem-

ploma. Felette folyik el a*

Rába, alatta pediga' Mar-

czal, mellyen által két de-

rék köhid építve vagyon.

Lakosinak száma ,560.

Mar del Nort , 1. Nort.

Mardi , vagy Koborlók , Ara-

boknak egy neme , melly

majd a' pusztákban , majd

a' városokban tartózkodik ,

többnyire pásztorok , kik

téj árulásból élnek.

Mardick, falu Francz. orsz. é-

szaki oszt. Diinkirchen é&

Grevelingen között, neve-

zetessé lett egy jeles erôség-

röl , melly 1664-ben Fra n-

cziák által elfoglaltatott, és

feldúlatott , midön az U-

trechti békeség szeréntDün-

kirchent is le kellett volna

rontani a' Francziáknak ,

e' helyett tehát ezen JJdvar

1713. és 1714-ben Mardick-

ban készítetett egy csator-

nát, és kikötöt, melly meg

is erôsitetett , ez eilen An-

glia tüzesen protpstált , 'e

annyira vitte az 1716. évben

Angolok, Francziák, és Hol*

landusok közt kotött hár-

mos szôvetségben , hogy e-

zen révnek bástyájit- 3, hó-

nap alatt le kellett ronta*

ni , úgy , hogy azon révbe

csak 6. lab szélességü hajók

térhetnek , 's így Mardick ,

és Dünkirxhentol «1 í»fd-

nyíretobbé nem készítetett

semmi rév. • •

Mardin ,. Merdin, , Irak - Ara-

biának tart, Asiában , egy



- <

hor a* Bagdadi Basan ak alá-

vetett Vajdaság, most egé-

6zen hozzá tartozik, 's ne-

vében egy Helytartó által

kormányioztatik,nem nagy,

feks/.ik ész.ról a' Bagdadi

Basaságnak , délrol pedig

a' Diarbekrinek. Ezen tart,

szép , elég hegyes , és kel-

lemetes , és gazdag is, ám-

bár a' kereskedése igen cse-

kély. Itt vagyon

Mardin, v. Merdin, (37o îç'E.

Sz.) rés;U és jeles vsegy he-

gyen, nem messze a' csúcs-

csától , gyönyörü kinézés-

eel , vagyon egy igen nagy

doit kastélya , és 12000 Jak.

kik között 5 — 6000 Török

es Arab, 3000 Kurd, 1,500

Ürmény Jakobita, szintan-

nyi Nestorianok , 's mint-

egy io Zsidó familia va

gyon ; találtatik itten azou

kivül Karmelita klastrom.

A' Nestoriuszoknak vagyon

itten egy Püspökjök. Ké-

ezíttetik itten oyóles , pa-

mut materia , üveg, és szat-

tyán , a' kereskedése igen

csekély. Tájéka termékeny

és jól mivelt.

ЪЛагеЬ , folyó , melly Habes-

biniai Tigre nevü tart.ban,

ñera messze a' veres tenger

partjaitól ered , 's minek-

utánna nagy kerületet csi-

nált volna , a' föld alá bu-

]ik , 's mess/e kijovén a'

fold alúl , Nubiának hatá-

rinál a' homokban elvész ,

Bruce bizonyítása szerént

pedig Takaze fóba ezakad.

ЪЛагесМл ; Ariminus, fó Olasz

ors/.. ban , melly az Apenni-

ni bérczekben eredvén, Ri

mini mellett a' Romagnai

tart.ban a' Velenczei ten-

geröbölbe Sfakad.

bftareck , I. Marc.hecR. .

Pareil, falu Franc*, orsz. Sei

ne és Oise oszt. vannak Дао

lak. és csipke fabr.

y\aremmn di Comachio , a*

Comachioi moesárok Olasz

orsz. alsó Pó oszt. ezek Po

fónak áradása által okoz-

tattak, melly eszt.ként part-

jai kozül kilép , és sok ká-

rokat okoz , 's ebben töbl>

mellékfolyók által segíte-

tik. ¡Vlár számos plánumok

terjesztettek elÖ , azon ros-

ezaknak elhárítására , de _

mindenféle esetek megaka-

dályoztatták a' végbenvite-

leket, ezekhez tartozik a*

sikeres halászat is ezen mo-

csárokban , melly a' Pápa

tárházának eszt.ként 30000

scudi , (63000 for.) beho-

zott.

M.nrcmma di Siena , v. Siená—

nak alsó tart.nya, egy mes

sze terjedö lapály a' Tos-

kánai N. Herczs.ben , melly

a' számos moesárok, és bü-

dös vize miatt igen egéség-

telen , de még is igen ter

mékeny. A' legelftji és ba-

romtartása jelesek, 's buza

termesztése is szembetünö,

az itt találtató manna nagy

értékü , a' viasza. és méze

elegenH6. Találtatnak itten

soaknák ,fenyö, és tölgy er-

dôségek. Hegyei, és domb-

iai alaesony fáktól fedetnek,

Ezen tartományt hasító fo-

lyók közt legnevezetesebl>

az Ombrone, mellynek part-

jait Leopold N. Herczeg fel-

meltette, és nyárfákkal be-

ültette. A' Cornia folyó le

Caldone nevü moesárba üm-

lik , mellynek a' tengerrel

hözösülese vagyon. Itt va

gyon hazája arhárom napi

hideglelésnek , melíyben

nyáron a' beteg' hasa fel-

dagad , 's ö holtnak szí-

nébe esik. Ezen tartom. az

6 nagysága mellett is csak

30000 és egynehány száz lak.

számlál. Hogy hamarább

segítsen rajta a' megneve-.
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Zett N. Herczeg , elválasz- Marenil , falu Fr. orsz. Cher

totta azt a' Sienai Kórmá- oszt. Arnon mellett , van-

nyozástól, 's tulajdon igaz- nak 690 lak. és vashámorja,

gatása alá vetette. Mareuil sur Ay , falu Fr. orsz.

Marene , vs Francz. orsz. Jura Marne oszt. 290 lak. borral

oszt. 2430 lak. kereskedik.

Marengo , volt Fr. országi osz- Margan , helys. Süd-Walesnek

tály Po, és Tanaro foknál , Glamorgan Grófs.ban , va-

melly 60. □ mfdön .318440 gyon egy nagy rézraalraa.

lak. számlált. Hegyes , de Margaretha atigete > 1. Margit

mégis borssal , gesztenyé- szigete.

vel , gabonával, riskásával, Margaretha, Marguarita, (10a

disznókkal 's t. ef. bôvelke- ¿6' É. Sz. 66° —67o N. H.)

dik , 's 3. u. m. Alessandriai,

Casalei , és Asti kbzség ker.

re osztatik , mellyek 31.

kant.kban 250 kozségeket

foglalnak ; most a' Sardin.

Kir. tartozik. Itt vagyon

Marengo, helys. 2200 1. melly-

nél 1800 eszt. Jun. 14 dikén

Buonaparte nevezetes gyö-

zedelmet Melas Austriai Ge-

neralison nyert. A' melly

helyen Desaix Fr. Gen. el-

esett, áll mostan egy em-

lékjel.

Marennes , {A5° 49/ É. Sz. l6<=

33' K. H.) vs Francz. orsz.

alsó Charente oszt Seudre

fónak torkolatjánál , melly

1200 ház. 4630 lak. számlál,

vagyon só aknáj a, és borter-

mése , sóval , borral , és o-

strea csigákkal kereskedik.

Mareotis , 1. Birket Marint.

Maresa , Marescha , (Jos. 1.5 ,

44.) helys. Eleuthrop. tart.

han, Judaeában , Philisteu-

sok foldére vivo úton. (1.

Mach. 5, 6,5.) Eleuthropo-

listól 2 mfd.

Maretimo , Hiera Maritima ,

eggyike az i£gadi szigetek

Spanyol sziget Terra firma

partjánál déli Araerikában ;

1,5 angol mfd a* hossza , és

5 mfd a' szélesége. Nincsen

semmi fóvize , a' levegöi»

ködös, és egésségtelen , fá-

val bövelkedik, nevezetes-

volt egykor a' gyongyhalá-

szatja , honnét II. Philipp

25 karat nehézségü gyon'

gye (Peregrina^ hozatott.

A' 14000 lak. nagyobb ré-

szént Spanyolok maradéki.

Ezen sziget kulcsa a' Terra

firma nevü tart.nak , 's it-

ten lehet az Europával , ¿9

többi szigetekkel való ke-

reskedést meggátolni. Ne-

veltetnek itten számos szár-

nyas állatok , 's készítetnek

sokféle pamut portékák. A'

fóldmivelés el vagyon hagy-

va. Szoniszédságában ta-

láltatnak több kicsiny, na

gyobb részént terméketlen

szigetek, mint р. o. Tortu

ga, Salada, (sóaknákkal),

Coche t Cubagua , Blanca ,

Horchilla , 's t. m. mellyek

mind a' Terra íirraai Hely-

tartósághoz számláltatnak.

nek Sicilia mellett, egy Margarethen, Sz. Margaretha,

kopasz szikla , mellyen egy Fanum S. Margarethae , né

tart.nyi fogházul szolgáló

vár vagyon.

Marenil , vs Fr. orsz. Dordogne

oszt. 1 5.J5 h. és 700 lak.

Marenil, helys. Fr. orsz. Ven

dée oszt. Lay fónál , 460 lak.

kereskedést üz.

met mvs Sopron Várm. ne

vezetes a' kobányája, és bor

termes e miatt , Eszterházy

familiáiához tartozik , va

gyon tulajdon plébán. 1274

kath. lak-kal.

Margarethen-Lengerich , 1. Len
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gerich. gyon bath. Is re£ tempí»

Margarets-Hope, 1. South-Ro- királyi só hívatala , és pos»

naldshay. , tastatiója, bor termése ne-*

Margate, (51o lg E. Sz. 18o vezetes , 's marha vásárjaí

¿5' К. H.) helység, és kikö- híresek. Bogyoszló mellett.

tö Angliának Kent Grófs.» Marggrabowa , Oletzko , (54°

gában levo Thanet sziget- 1' 36" É. Sz. 40» 10' K.H.J

ben , az ész. tergernél ; ki- ker.béli fö vs lteleti Prus-

Jiordatik innét kiválta' szi- sziának Litaui kamarai

getben termö gabona; van- oszt.ban, a' nagy Oletzkoi

nak ténger f'erd&ji alkalma- tónál. Itt vagyon része a'

tos készületekkel. Litaui tart.béíi ménesnek.

Margi , Bornu Szerecsen orsz. A' hasonnevü ker.ben 54 □

nak tart.nya Nigritiában ; mfdeken 62370 1. számlál-

vagyon tulajdon Helytar- tatnak.

toja. Marggrüningen, vs Würtem-

Margiana , tart. Asiában, del- bergi Ens' orsz. biróságá-

re Asia ész.ra Schithia, ke- ban ; vannak 2050 I. és jó

letre Bactriana , nyug.ra juh* vásárjai.

Hyrcania között hegyekkel Margoyaux Cerises , falu Fran,

keríttetett ; homokoí fold- orsz. Oise oszt. találtatnak

del: fó vize Margus , fö vsa itten 390 1. posztó , kame-

Antiochia Margiana , Anti- lot, és kender bársony fabr.

ochus Soter által építtetett. Morgonin , ( 52o ¿8' 15" É.

Margit' szigete , Pest Várm. Sz. 340 26' 2,5" K. K.) ne-

Pest és Buda között a' Du- mes vs a' Poseni Prusszus

nában, igen gyönyörü, és Hercz. n' hasonnevü tónál ,

kellern êtes sziget, melly- 211 h. 1190 keresz. és 480

nek mintegy 3 fertálnyi a* zsidó lak. számlál. vagynak

kerülete , ugy neveztetett posztó szövö mühelyei.

IV. Bela Magy. Kir.nak Mar- Margas, Margis, Moschius^fó

garetha nevü leányától , a* Maediában.

ki itten egy apácza klastro- Marguarita , 1. Margaretha,

mot épített, mellynek om- Marguerites , vs Fran. orsz.

ladéki maiglan is láttatnak. Gard. oszt. 250 h. és 2060 1.

Mint Nádor Ispány' mulato Mar-Hanua , Sz. Basiliusz klas-

kertje, Pest és Buda lakosi- , trama a' Drusok' tart. az

tól sokszor megkerestetik , Akrai Basaságbari , vagyon

mert tekervényes utjai, egyArab nyomtató mühelye.

szép lugosai , szöleje és fü- Mária , kis , priv. mvs Bihar

vész kertje nagy gyönyörü- Várm.ben n.kere Berhidá-

séget okoznak a' benne sé- hoz if4 mfdre Biharhoz 2

tálóknak» Itt szüreteltek mfd. Hajdan Breskai birto-

i8>4-ben Octob. гб-kán Sán- ka , most szabad tulajdona*

der Orosz Császár, és III. lak.nak, kikMagy. réf. Вося-

Fridrik Willhelm Burkus kai várának düledékivel.

Király. I. Ferencz Kirá- Maria-Jirunn , Augustinianu-

lyunkkal midön mint ven- szok' klastroma Austriának

dégek Pesten ésBudán mu- Ens alatt fekvö részének a'

latnának. Bécei erdon alól levo ne-

Margitta , magyar mvs Bihar gyedében , Wien vizénél,

Várm. Berettyo vizénél , vagyon egy kath. tempi.

Csáky Grof jószája ; va- Mária' képéhez sok búcsú-»



járáeok tôrténnek.

Maria-Brunn , falu Bajor orsz.

Isar' ker. vagyon egéáséges

forrása.

Mariafred , kis vs Malar' -ta-

vának egy ágánál Svecziá-
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Mariampol , mvs Galicziénak

Sztaniszlawowi ker. Dnie

ster íónál , vagyon vara,

kath. és görög plébániáji;

dohány' termesztéséveL i'o¿-

lalatoskodik.

nak Südermannland tart. Mariana , Maraña , hajd'an

Itten készítetnek gyapjuból P'dspóki vs Corsica szig.ben

való materiák , és selyem- Püspöke most Bastiában

böl yaló harisnyák. van, és a' Genuai Ersek

Mariqgaras , pénz Hannovera alá tartozik.

orsz.ban, és г kt. 2 dt. Má- Mariandyni , Bithynia foká-

ria forént ér ,50 kt. nak reg i lakosi.

Mariager , Ager Mariae, vska Mariant Szigetek, Ladronekv.

Jütlandiának Wiborg hiva- is Tolvaj szigetek, Austra-

talábanMaTiagesliord 4mfd- liában feküsznek ész. kel.re

nyi hosszuságu tengeri ó- a' Pelew szigetektöl ktivet

bolnél. Itten sok kö, és mész

égettetik , mellyekkel la-

kosi kereskedést üznek.

Maria-Gnadenthal , 1. Stetten.

Maria-tíülf, 1. Arnberg.

Maria- Hitting , v. Hitzing,

kápolna nem messze Bécs-

töl, kozel Schönbrunnhoz,

melly Kloster- Neuburghoz

tartozik 's nevezetes szüz

Mária képével distes. Van-

nak itten szonyeg > aczél ,

tükör , és pipa fabrikák.

Maria-Hof, falu felsö Stiria'

Judenburgi ker. a' S. Lam-

brechti Benedictinus klas-

tromhoz tartozik. Születés-

helye a' Hermann nevü hi

res Technologusznak.

Maria-Kirch , Markirch , 5.

Marie aux Mines, vs Fr.

orsz. felsô Rajnai oszt. Le-

berbachnál; vannak 6160

1. ezüst és olom' bányáji ,

bor termése , posztó. haris-

nya , és czérna fabr.

Maria-Kulm , v. Chlum , mvs

Cseh orsz. Ellnbogeni ker.

vannak 82 házai , és szép

kath. pléb. tempi. Lakosai

kozépszerü foldmívelésbftl,

vsi keresetböl , és kalmár-

ságból élnek.

Marialva , Mark Grófs. és mvs

Beira tart.ban Portugalliá-

ban, 3 pléb. teinpl.kal.

kezö sorban. Urak , Sz. Lo

renczo , v. Maug s/.iget,

Aszonsong , Agrigan , Pa-

gon , Gugnau , Anatacan,

Saypan, Tinian, Aiguigan,

Rota, v. Czarpane , Gua-

ham v. Guam. E/.eken ki-

vül esméreles még Paxa-

ros , és ezen szigetek végso

déli részek , és a' Caroiini

szigetek közöttvan a' Caro

iini ut. Ezen szigetek 421

fedeztettek fel Mageshae-

ustól. A' Spanyolok ezen

szigeteket elfoglalták , Gua-

mig az eredeti lakosoktól

megkopasztattak annyira

hogy most csak ezen utolsó

szigetet lakják. A* kozelébb

múlt századnak ke/.detén

pedig mondjákhogy Guam

Rota , és Tiniam szigeteh-

ben több mint 50000 ember

élt.elterjedett hir az is hogy

elsö feltalálója tolvajok'

szigetinek (Diebsinsel) az-

ért nevezte , mivel a' lak.

toile némelly csekélysé-

geket elloptak. De a' i7szá-

zad végén Marián nevet

kaptak IV. Filep feleséffé-

nek emlékül. Ezek a' szi

getek igen termékenyek:çô-

rög dinnyék narancsok, czi-

tromok, kokús diók, és ke-

nyér gyümölcs mindert

goud



gönd nélkül terehlnek. A'

riskása pedig , es más hii-

velyes vetemények vala--

mint az ökrök , lovak, vad

disznók, es egerek a' Spa-

nyoloktól hozattattak ide.

Marianopol , 1. Mariempol.

Mai ia- Schein t Marienschein >

nagy falu Cseh orsz. Leut-

mericzi ker. vagyon egy

pompás tempi, melly Sziiz

Máriának csudálatoj képé-

vel diszes, és egy egésséges

forrása.

yiaria-Saal , hires Prépostság,

Saal v. Zollfelden , Salzbur-

gi Ersekség határánál. Itt

bálványok,és más régiségek

ásattattak k¡.

Maria-stigete , déli Amerikai

Lagoa nevü öbölben.

Maria- Taferl , tulajdonúl , a'

Tafel hegyi Szüz Mária ,

egy Marbachon túl lévô

hegyen fekvö > és igen es

méreles búcsús hely, Aus-

triának Ens alatt fekvö vé*

szének , Mannhart hegye

felett levo negyedében.

Muria.-Thai, falu Posón Várm.

búcsús hely.

Maria - Jheresiopolis , 1. Sza-

badka.

Marta Trost ,' egy a' Graeczi-

ektöl gyakran megkeresett

bucsushaly, alsó Stiriának

Graeczi ker. 3/4-nyi távol-

ságra Graecztöl, egy kel-

lemetes vidékben. Vagyon

egy éerék, Scheid által pin-

gált temploma. Szoms¿éd-

ságában találtatikegy szür-

ke márvány bányája.

Maria-Zell, (Cellae Marianae)

mvs , és igen hires búcsús

hely felsö Stiriának Brucki

ker. S. Lambrecht! Bene-

dictinus klastromhoz tar*

tozik ; vagyon egy pósta

státiójais szomszédságában

vagyon egy csász. ágyú ön-

tö mühely. A' B. Szüznek

tisztetelére ide helyhezte-

Hülí. bEx. HL DAR*

tett 1769-ben M. Theresia

Királyné egy 300 márknyi

nehéz, 's 1 lábnyi- hosszú-

táblát , melly az ö és I. Fe-

rencz Gsász.nak képén ki-

vül 16 gyermekeit elömu-

tattya.

Maria- Zell, v. Kleinmariazell,

eltörlött Henedictinusz In-

tézet , és falu Austria' Ens

alatt levó részének , Bécsi

erdö alatt fekvö negyedé

ben i a' száraz Triesting mel

le tt , vagyon plébániája; és

bucsúji.

Mat ib , vsFartack Hercz.ben»

szerencsés Arabiában , egy

tó melletL

Мвгг'со , erosítet , és népes vi

Molucki Tydor szigetben *

Ostindiában, tub Sultaná-

ban a' Hollandusok alatt.

Portugallusok is vettek itt

szállást.

Marieâoe t Habitaculum Ma-

riae , szép vska a' Dániai

Laland szigetében, egy nagy

halas tónál.

Mariefred , . Marienfried, (л9°

il' 31" É.Sz.) Svéd ors/.ág

vsa Nykiöping vagy Süder-

mannland orsz. kapitány-

ságában, Malar' tavánál }

vannak 500 1. gyapju és .re-1

lyem harisnya fabr. és kir*

pálinka fözö mühelyei.

Mane - Galante , franczia , de

1808-ban Martz. 2-kán An-

golok által elfogla t aíziget,

nyug. Indiában, nem mes

sie Guadeloupe szigetélol ;

,55 francz. mfd. a' ker. tela

vagyon dombokkal, és szik-

lákkal , mellyek több к is

fóknak forrásit foglalják ,

czultorral , kávéval , csoko-

ládébabbal , pamuttal, vad

fahéjial indigoval , 's t. ef.

bövelkedik; 's (1788 eszt.)

1938 Fehér , 226 Mulattokat ,

és szabad szerécsent és 10121

rabszolgákot számlált.

Mariemont , 1. Marienburg.
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Mariempol, Márianopel, ker.

béli vs Orosz Jakaterinosz-

law Helyt. Kalmiusznak az

Aaowi tengerbe való folyá-

sánál З90 ház. 900 többnyire

. srörög lali. számlál.

MarienOerg, (.-0° 4' 3«" Sz.

34Э 2ó' 45" К. Я.) bányavs

Saxoniának ércz hegyi her.

i8¿6 párisi lábnyira a' ten-

ger' szine felett, 500 h. és

3520 1. vagyon árvák háza

és szegények oskolája , bá-

nyáji, mellyekböl ezüst ko-

bált , vas , gfilicz , és kén-

kö ásatik; azonkivül gyolcs

és harisnya szövö mühe-

lyei, és egébséges vize, melly

a' f'erdésre megmelegítetik.

Niarienberg , evang. kisasszo-

nyok' klastroma a* Braun-

schweigi Hérczs.ben , egy

hegyen Neumark elött, va

gyon 1 tempi, és 195 1. és

mellette egy egésséges for-

rása.

Marienberg , 1. Würzburg.

Marienburn , plébaniás falu

Braunschweigi Herczs. Va

gyon itt luth, kisasszonyok-

nak Intézetje, és hamuzsir'

fozñje, ,52 h. 330 1. es кй-

szén bányája.

Marienburg , lengyelül Mal-

borg ker.béli vs nyug. Prus-

"sziának Nogath yizénél ,

mellyen keresZtül egy 539

láb hossZuságu hajóhíd ve-

zet; 1377 h. 7170 1. számlál.

Vagyon 1 deák oskoláia ,

gyapju materiák' és hartón

fahr, ser, és pálinka fö/.ö

mühelyei , gabonáVal , fá-

val , tollakkal , és disznó

sertékkel való kereskedése.

Láttatnak itten még azon

várnak diiledéki is, melly

egykor a' Német Rend' Mes-

terének lakhelyül szolgált.

A' külso vsban vagyon a'

malom zsilip , melly a' régi

épi tés mesterségének neve-

zetes munkája. Szomszéd-

ságában vannak 3 Vistula'

ágaitól békerített földda-

rabok , t. i. a' nagy és ki-

csiny Marienbutgi , és El-

bingi Werder, mellyek egy-

ben véve Werder tart.nak

• neveztetnek.

Murienhurg , ,kis helység egy

kis tónál Orosz Lieflandia

Helyt* 2000 l. kik csupa

Esthek ; itten került az O-

roszok' kezeire I. Kathari

na utóbbi Császárnéjok.

Ma- ienburg , Mariemont , vs

Francz. orsz. Ardennek oszt.

a' fehér, és fekete vi/.ek ко-

zött; vannak 119 h. vas-há-

' morjai, és szénégeto helyei.

Marienburg, szép falusi jószág

egy pompás vadaskerttei

Dániai Moen' szigetében.

MertV/i^iejZjfaluStepenícz mel-

lett, nemes kisasszonyok

nevelö intézetiével . melly

okból kozonségesen Stepe-

nicz klastromnak nevez-

tetik.

Marienfried, 1. Mariefred.

Mariengarten , Benedictinuä

Mastrom , Braunschweigi

Hercz.ben.

Marienhaven , mvs eggy. Bel-

giom kirs.nakFrieilandtart.

(.53° 31' 33" É. Sz. 24° .§6' 6"

K. H. ) vagyon egy szép

tempi, és 690 1. egykor ki-

kötö helye is volt, 's ten-

geri tolvajságok miatt hi

res.

Mnrie,n.lnseln\. Latrok szigeti.

Morien Canal, Orosz birod. ban

melly Kowscha , és Wyteg-

ra folyók között, Wolga, és

Newa oszvekôttetésére sz.ol-

gál , 's 26 zsilipekböl áll ,

elkezdette nagy Péter , 's

Mária Császárné maga köl-

tségein végezte el igo8-ban.

Marienkirch , 1. Marialdrch.

Marienparadies , 1. Karthaus.

Marienpól , Staropol , vs a'

volt Warsói N. Herczs.nek

Lomzai oszt. Scheschuppe

mellett, 139 házaiban 1180

1. számlál.



— 433 —

Mariensee , vas hamor Austria mellyhez szamos bursujá-

Ens alatt lévô részének, Bé-

- csi erdön alúl fekvö ne-

gyedében.

Marienstadt, Mariestadt, vs

nyugoti Gothlandia' Skara*

borg; orsz. kapitányságában

Tida fónak Wener' tavába

való esésénél, vannak 1000

1. és fogháza; a' kereskedése

rások tortétrmek, egy he-

gyek között levö, és erdök-

töl körülvett gyönyörii

völgyben t'eks/.ik. 511 lak.

Marienwatde , Jwrályi hivatat

a' Brandeiiinirtii uj Markt-

ban Acensvvaldi ker. , van*

nak két jeles üveg hutáji,

és számos halas tavai..

gabonából, és elelemböl áll. ÎAnrienwerder % (53° 43' É. Sz.

Murienstnin, udvari mvs Bajor 36o 29' 40'' K. tí..) ker.béli

ors/.. Inn ker. egy réz, és

üstvero mühellyel.

Marienstern , Morgenstern ,

Cisztercita - Apáczák' apát-

ságafelsfi Lusatziának Bau-

tzeni fö kerül, két órányi

az egész urod. melly 2. ye-

kából , és ,59 részént szép fa-

lúkbol áll, és .5440 alatt-

■ valókat számlál.

Marienthal , egykor Czisztér-

cita' , most réf. klastrorh ,

egy erdönek kôzépen fekvô

völgyben BraunS'hweigi

Herczs.ben , tobb gazdaság-

béli épületekkel, Л tempi,

mal, 10 h.kal és 130 1

vs ny ugoti Prussziában, Lie-

be' és kis Nogath' fójinál

529 h. ¿060 1. számlál ; va-

gyon nagy káptolani tempi,

sokféle régiségekkel , és egy

nagy vára. Itt vagyon lak-

helye a' nyugotí Prusszia'

fo torvényszékének , és kor-

mányozá-sána'k , 1 deák os-

kola ,' é» só ház. Lak. gabo-

na, és gyümö^cs termeszté-

sével ,' és .pálinka fozéssel

foglalatoskodnak. Határját

sokszor borítja el a'Visztula

áradása. - A' hasonnevü ker.

27 □ mfdön (1804) 47301 1.

számlált.

Marienthal , Cisztercita-ap'á- Maries', (Íes trois) vska a' kis

czák' apátsága, Felsb Lu

satiáb. egy gyönyörü völgy

ben a' Neisze mellett ч mfd

nyire Zittaütól, hozzátar-

Rhone fónak torkolatjánál

levó szigetben , ñera mt ss?,e

ArleStñl, Fr. orsz. Rhone

torkolat oszt. melly s/.ent

tozik 1 vs , 18 derék falú, helynek tartatik, mivel né-

sok magános jós/.ágok, és mellyek elhitetik magok-

13800 alatt valók

Marienthal , falu Glatz' Grófs.

.600 1. és gyolcs szövö mü-

helyekkel.

Marienthal , Hagenau körul

kal , hogy itten a' 3 Mári-

ák, mellyek Jezus' torté-

neteiben említétnek, a' kis-

sebbik Jakab Apostollal ki-

szállottak.

fekvö ker. Fran<iz. orsz. alsó Mariette, föhely az ész. Ame-

Rajnai oszt. melly homo-

kos , de lakosainak szorgal-

ma által jól mívelt puszta-

ságból áll , mellyen búzér,

krUmpli kukoricza zab , 's

más gabona' nemei, és ke-

vés buza is terem.

Marienthal , tótúl Marianky ,

tót falu Posón Várm. Va

gyon egy Paulinus klastro-

- ma és szúz Mária képe ,

rikai szabad Státusnak Wes

terni vidékben , a' nagy

^Muskinffumnak bal partján

hol Ohioba szakad , vannak

több mint 200 h. mellyek

közül némellyek téglákból,

de nagyobb rés/ént desz-

kákból építetettek. Sokan

2 vagy 3 emeletüek , és kel-

lemetes tekíntetiiek. Az e-

gész tart. , melly Muskin-

28 *
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gum foja által hasítatik i- pedigArdál és Ardenát fei

gen termélseny , kivált az vévén, Archipelaguszba sza-

ágya körül, 's azért loo bad. A' melle! te terjdñ la-

mertfdnyire is találtatnak pályok igen terméker.yek.

plántálások Mariette felett. Mariupo/ , kerül béli vs Örosz

Marignac , falu Francz. orsz. Jekalerinoszlaw Helyt. Kal-

Garonne oszt. 550 1. vagyon miusz. fónak A/.o\vi t.enger-

ólombányája. be való szakadásánál , 305

Marignane , falu Fr. orsz. Rho- ház. 2000 lak. számlál ; van

ne torkolatjainak oszt. a' nak timár mühelyei.

Martiguesi tónál 1530 lak. Marvil/ier , 1. Ammersweyer,

borral ker.eskedik. Мол* , tulajdonúl aranynak

Marignano , v.Melignano, Me- és ezüstnek közönseges raer- '

lignanum , vs Lombro mel-

lett a' Lomb. Vel. Kir. va

gyon egy kastélyja , 's aze-

lött Markgrófság' titulusát

viselte , mellynek birtoko-

sa Medicei Márchese vala.

Itten ölt meg I. Ferencz

Francziák' Királya 1615-ben

16000 Svaiczert , fogságba

ejtvén a' Majlandi Hercze-

get, Sforziá Lajost.

Mariland , 1. Maryland. '

Wlarimbault , helység Fr. orsz.

Jemappe oszt. vagynak 1240

lak. olvasztó hutája, éskó-

1 s/.énbányája.

MarinduAe , eggyik а' кis Phi

téke, melly 16 latot nyom,

a/.on külümbséggel egymás

, kózt , hogy az aranymark

másképen osztatott fol mint

а/, e/üstmark. Az ezüstmark

16 latbtSl , egy lat 6 granum-

ból , egy gránum 6 grän-

böl , 's igy az egész mark

c88 gränböl ¿11. Az arany

mark pedig 24. karatokra ,

vagy <)6. granumohra , vagy.

288- griinekre osztatik, mel-

lyek mind öszve 67. aranyat

tesznek. De vagynak még

most is pénzek , mellyek

mark neve alatt az elobbe-

nitöl külömbözo nehézsé-

lippi szigetek kozül, 18 mfd güek , egy Liibecki mark

Я* nftdrcaffa 1 Л/чл loi/- La. лихи A-** 1-л. Ti.. f / 1a' nagysága , 1600 lak. ко

kosz diókkal , szurokkal 'з

t. ef. bövelkedik.

Maringues , vs Fr. orsz. Puy

de Dome oszt. Murge foïyô-

nak Allierbé való bmlésé-

nél, 495 ház. 3600 lak. szám

lál , vagyon börfabr. borök-

kel , vassal , és gabonával

kereskedik. A' vs rêve Via-

lenak neveztetik.

Morinha grande, falu Portu-

galliának Estremadura art.

találtatik itten egy üveg

fabrika.

Marisus , fóvizDaciában, most

Maros.

Marida i egyébként Hebrusz ,

nagy folyó Europai Török

birodalomnak Rum-Ili tart.

ban , melly Hämusz' bér-

• czeiben ered, annakutáiraa

curr. ér 35 kt. Brémában

40 kt. Hamburgban a' mark

courrant 9. gar. és 4. fill, a'

mark Banco pedig 11. gar.

és 4. fillér. A* Dániai mark

curr. val. csak 16. kt. 2. dt.

mark Kronenvalut 18 kr.

Svecziában a' mark .majd

rézbol való, és 2 kt. tészen,

majd ezüst , és ez 5. kf. 2.

dt ér ; eztet mindeggyikröl

. úgy kell érteni , ha egy

Luisd'or 5. tallérba vétetik.

Achenbe még a' 4. 4/9 filiert

ero Petermännchek is mar-

koknak neveztetnek.

Mar* , Comitatus Marchiae ,

egykor Hercz. Grófság West-

láliának hasonló nevü ker.

ben, melly ész.ról Münste-

ri , keletr61 Westfáliai , és

nyug.ról Bergi Hercz.ség ál
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tàl határoztatik. Èz a' Jü

lichi öröksegböl a' Branden,

burgi Val. Herczegekre szál-

Iott, 's 46. p mfdön 137000

lak. számlál. Lakosai na-

gyobb részént Luthernek

bövetöji, azután következ-

nek a' refor. 's végtére egy-

nehány kath. Talállatnak

itt erdoségek, kôszén, és kö-

bányák , çrczek , és sósku-

tak ; mostan része a' Bergi

nagy Herczs.nèk. \

Markab , vs Syriának Terablii-

ezi Basaságban a' Sabäek'

v. János keresztények' fö-

helye.

Markarites , vs Candía nevü.

török szigetben , 10000 lak.

olajt , bort és gabonát ter-

meszt.

Mark - Brandenburg , 1. Bran

denburg.

yíarkdo'f , vs Badeni nagy

Herczs.nek See nevü kerül.

vanna к 249 h. és 1240 lak.

és káptalan iptézetje.

Marken , (52o 27/ 40/' É. Sz. 22a

48' 13" K. H.) Északi Hol-

landiának partjainál levo

sziget , Texelben 750 lak.

Mnrkesas , v. Mendoza szigetei,

Polynesiában (90 — 11o E.

Sz. és 237a— 239o N. H. )

mellyeknek partjai raago-

sak, és meredek formák , az

égallja meleg, és termékei

magokat a' pontozás által

kevesebbé csufítják , mint

a" férjfiak. A' nyelvek O-

taheiti beszédnek egy mód-

ja, 's tánczok, muzsikájok,

'5 más szokásaik is egyne-

müek az Otaheitiekéivel.

Erösek , egésségesek , soká-

ig élnek, becsületesek , jó

szívüek , békeségesek , és

vendégszeretôk ; de még is-

szívesen. lopnak , szeretik

az erös italokat , a' nélkül,

hogy megi^észegednének.

Készítenek mindenféle mes-

terséges munkákat , 's le-

gyezöjiket , csónakjaikat ,

lándsájikat, 's lakásaikat

alkalmatosan el tudják ké-

szíteni. Ezen kilencz szi-

getek közül nevezetesebbek

e' köve'.kezendök : Ohi-

warda , Ohittahu , Madre

de Dios kikötövel , és Nua-

hiva , Anna Maria nevü

révvel.

Marketjew, fao* 12' É.

10' K. H.) kis vs, ée

Angliának nyugoti

Cornwall tart.ban.

Margrafen - JSeusiedel,

March mezején Austriának

Ens alatt lévo részének ,

Mannhart hegyén alól fek-

vö negyedében , mellynél

1809-ben a' Wagrami ütkö-

zetnek sorsa elválasztatott.

. Sz. 12«

kikötö

részén

falu a'

ezek : kenyergyümÖlcsök , Mark Groningen , 1. Marggrö-

kokosz diók , pizang, bana- ningen.

nász ,. tök, borsfák, czukor, Markibert , kis vs Bajor orsz.

és bambusznàd , ratta, v.

Otaheiti diófák, gesztenye,

papiros nemü szeder , és

casnarinafák , disznók, tyu-

kok , kiilômbféle madarak,

halak , tekenyös békák ,

gyöngyök , és csigahéjak.

Regeni ker. 230 lak. mester-

ségekkel és foldmivelésével

foglalaÇoskodnak.

Markiren , helys. déli Scotiá-

nak Fife Grófságáb. , Falk

land szomszédságában, van-

nak gyolcs és harisnyafabr.

Lakosai,kiknekszáma 20000 Markirch , 1. Mariakirch,

becsültetik, világosbarnák, Märkisch- Friedland , 1. Fried-

fenylö fekete szakáluak , és land.

a' legszebb Polynesiaiak Markleuthen, v. Zeuthen , mvs

kôzzé s/.ámláítalnak, kivált Bajor ország Main ker. Van-

a' fehér személyek ; ezek nak 500 Iah. és Eger vizén
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àltalvivô hidja. es 500 lab. vagyon egy vára,

Mdrkhsja, Queis ker.nek fft- meílyben birtokosa a' Rech-

helye , felsö Lusatiában lé- tern - Limpurgi Gróf lakik,

vö Bautzeni fö ker.ben Que- van bortermése.

is vize mellett, 1230 lak. Markt-Gefell , 1. Gefell,

gyolcsszbvéssel, és cserép e- MarktHohenleuben, mvs Reussen

dény mühelyekkel foglala- Grófok tartom.ban , melly

toskodnak. ¡ Köszterotzi Herczegi mellék

Mark - JSeukirchen , Г. Neukir- lineához tartozik ; vannak

eben. , 173 ház. gyapju, és pamut

Markolsheim , (48° lo' É. Sz. fabr. 's templomában a'

25o 13' 30'' K. H ) vs Fran. Herozegek örökös kriptájok.

orsz. alsó Rajnai oszt. van- Marktl, mvs Bajor orsz. Sal-

nak 1510 lak, gyertya, és do- czach ker. Inn fónál , 370

hány fabr. f lak. számlál , nevezetes a'

Markranstädt , (51o 18' 9" E. komló termesztéíe. Tartat-

Sz. 29° 52'9/'К.Ц.) vs. Szász nak itt eszt.ként három iié-

országnak Merseburgi Piis- pes vásárok.

pôkségében 124 ház. 570 lak. Markt-Oldendorf, 1. Oldendorf,

számlál. ' Mar kt-Schainftid , Schwarz en-

Marksteft , helys. Bajor orsz. burg Hertz, vsa Bajor orsz.

Retzat ker. Main fónál iao Retzat ker.

ház. vannak gyapju mate- Marktstadt , 1. Maros szék.

ria , harisnya , tobák , ke- Markusfalva , Marksdorf, Mar-

ményíto és hajpor fabr. bor kussowee , tót falu Szepes

termése, és kereskedése. Várm. F. U. Márjásy úraság

Markstück , Danus pénz' ne- a' kinek fallal békerített

me , melly most i for. ér , kastélyjával , és egyéb épü-

azelñtt pedig csak hatod ré- leteivel díszesítetik , Her-

sze vala egy tallérnak. Egy- nád folyónál , vannak 480

kor Liübecki , és Hamburgi kath. és 5 evang. lak. az

rn^rk darabok is voltak , , elsöbbeknek tempi, is va-

mellyek 17—19. Schillinge- gyon. Találtatik itten vi-

ket értek. lagos veres, fehér erektöl

"Marks ihl , szép mvs, vár , és ékesített márvány,, és jó

radásaház Suhl vizénél , koszén. Szomszéd erdejében

Weimari Eisenach Herczs. vagyon a' vas részeivel meg-

ben 144 ház. 300 lak. szára- terhelt(Swinska)Srhweiner-

lál. Az idevaló várban tübb mauth nevü ferdó és ven-

Siász Herczegek lak1;anak, dégház.

Ma> k'bibert , 1. Biebert. Markustow , urpdal. és mvs a'

Marktbreit , Schwarzenberg* volt Varsói N. Herczs. Lub-

vsa Bajor ország Retzat ker. Iini ker. vagyon vára,és pos

Main folyónál, vannak 1600 tastatiója.

lak. Lyczeuma, gabona vá- Marlborough, Marieberg , Mar-

sárjai, hajóépítése, borter- lebridge , vagy Marlinsbo-

meeztése , hajókázása , bor rough, Cunetia, kis vs An-

kereskedése , és küldözge- ■ gliának Wilt Grófságában»

tése. Kennet fónál , mellytol a'

Markdorf, 1. Markdorf. nevezetes Churchil János

Markteinersheim , Limpurg Marlborough Herczegnqk

Spe' kfeldi hftlvs. Bajor orsz. neveztetett ; most ezen ti-

i\etz^t ker, melly 106 ház, tulu& Spencer familiajàhorç
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tartözik. Ezen vsban tarta-

tott 16-dik Században par-

lamentom , mellynek vég-

zése most is Marlboroughi

Statutumnak neveztetik ,

. 's ez jeles bizonysága az An

gl usTôrvénytudomânynak,

kivált a' Papságot illetö

dolgokban. Erre vagyon az

áltmenetel Londonból Bri

stol tele , es csekély keres-

kedés.

Mor/*, Maries, Marna, vs

Fr. orsz. Aisne oszt. Serre

íolyónál, 233 ház. 1620 lak.

s/ámlál.

Wlar/en , Marley , helys. Fr.

orsz. alsú Charente oszt.

vitnnak 220 hái, és 2570 lak.

és veres bora.

Marihes , falu Fr. orsz. Loire

oszt. 2800 lak. és ólombá-

nyával.

fAarlofstein , vár és falu Bajor

orsz. Main к er. 38 ház. a'

Neunkircheni Tôrvényszék-

nek lakhelye , practicus

gazdasággal.

Metiow, ( Great) helys. melly

3200 lak. számlál , Angliá-

nak Buckingham Grófs.ban

Themse fónál . papirossal ,

selyem csipkékkel , liszttel,

darával , és bükfával ke-

reskedik Londonba. Szom-

szédságában sok malmok ,

réz, és sárga érczmühelyek

vagynak. Találtatnak itten

gyüszüfabrikák.

Marlow, Mecklenburg-Schwe

rini vs Reckenicz folyónál,

119 ház. 660 lak. számlál.

Marljr , (ezen vezeték névvel,

la Machine, hajdan le Roi),

helys. Fr. orsz. Seine és Oise

oszt. Seine fónál , 312 ház.

és 1500 lak. számlál , nevé-

zetes az egykori XIV. Lajos

által építtetettt pompáski-

rályi mulato vár miatt ,

melly mostan nagyon bsz-

veromlott, a' gyönyörü va-

das kert miatt, melly eb

részeltetetvén , eladatott ;

és az igen mesterséges ma

china miatt , melly Seine

vizét 300. lábnyira felhaj-

totta , hogy ezzel az ugró-

kútak és tavak a* Marly ,

és Versaillesi kertekben

megtöltessenek.

Marly, külömböztetö nevezet-

tel la Ville \ falu Fran. orsz.

Seine és Oise oszt. vannait

690 lak. és csipke fabr.

Mormande , (44o 2>b' É. Sz. 170

,50' K. H.) vs és ker.béli fö

hely Francz. orsz. Lot , és

Garonne oszt. Garonne fó

nál , vannait 6040 lak. és

fabr. dohánnyal, hajó kö-

telekkel, börökkel , gabo-

nával , borral , és pálinká-

val kereskedik.

Mormarica, így neveztetett egy

Cyrenaica, és Lybiae Nomus

köztt fekvñ tart. Afrikáb.

Kréta szige'tének áltellené-

ben. Lakosi Marmandae ,

vad népség volt, helyei: Ba-

scisae , és Anagombri , f&

vsa a' tenger parton Petras,

ennek része volt Ammonia-

ca tartom. is, hová útazott

vesztére N. Sándor Ammo-

nius templomához.

M.armaros , Máramaros Várm.

Magyar országban. Eszaki

részén fekszik Galiczia, kel.

röl Bukovina , délrol Erdély

orsz. nyug.ról pedig Beregh,

Ugocsa , és Szathmár Vrmk.

Caz ész. szél. 47° 33'tól 48°

4o'ig , és a' K. H. 41° 4'tól

42o 4o'ig terjed. Nagyobb

része ezenVárm.nek hegyek-

bftl áll , térségei pedig leg-

inkább Tisza , Mara Kaszo »

és Iza vizek körül vannak.

Számos hegyei , mellyek

ámbár fekvéseikhez képest

külnmbféle nevezetekkel il-

letetnek, mindazáltal leg-

inkább a' nagy Kárpát he-

gyének részei , mellyek Sze-

рез Várm.tbl, Sáros , Zern
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plén , Ungvár , és Beregh 54

Várm.ken által Magyar fes

Lengyel ors/,. nak széleinél

egész eddig terjednek. Ezen

Várm.nek hossza mintegy

22 mfdnyire , szélessége pe-

dig hol 8> hol 10 ném. mfd

nyire terjed. Az egész nagy-

6ága pedig 178 П mfdet te-

szen. Lakosai, kik Magya-

rok , Oláhok , Ráczok , és

Németek , 1 13000 becsültet-

nek. Folyóji között neve-

zetesebbek : a' Tisza, melly-

nek folyása tulajdon neve

alatt fordúl elö. Visó , fa-

kad a' Borsai hegyekben ,

's áradásai néha ártalma-

sok. Iza, Mára, Kaszó, Ta-

rasz, Tülabor, Nagy Ág> és

Borsva. Számos savanyú vi-

zek, vagy borkutak is vagy-

nak e' Várm.ben , neveze-

j mvst , 157 falut , 's

egy pusztát számlál ; elosz-

lik £ járásra : a' Verchovi-

nai , az alsó , a* Szigethi ,

Kaszói , és a' felsö járásra.

A' Szatmári , és Munkácsi

Püspokségek megyéje.

Marmora , Marmorai tenger ,

kozép tengernek oble Ru-

milia, és Natolia között a'

Dardanelli tenger szorulat

által Archipelagusszal , és

Konstantinápolyi zug által

a' fekete tengerrel üszve-

kapcsolva , a' legnagyobb

hossza ç,o fran. mfdet tészen,

az újabb idökben mindég

jobban béiszaposodik. Itt

vannak az öt következendö

szigetek: Marmora, Papas-

Adnssi , Alonia , Ampedes,

és Kiítalli. Legnagyobb köz-

tök a'

tesebbek a' Borsai, Batizai, Marmora , sziget , mellynek

Glodeni , Nanfalvai, Sza- hossza 3, 's majd 1 mfd szé-

plonczai 's a' t. Az egész or-

bzágban egy Várm.nek sines

oily számos savanyú kutfô-

je mint e' Várm.nek. Or-

vosi vizei között nevezete-

sek a' Sófalvai , és Dolhai »

sos vizei is vannak , ezek

fcözt emlékezetre méltób-

Ьак: az Apiczai, Gyulafal-

lessége, termékeny, 's több-

nyireGörögök lakják. Itten

•igen jó bor terem , és szép

alabastrom töretik. A' ten

ger partján vannak több

kis helységek, mellyek közt

a' hason nevü vska , az ô

jeles bora miatt legneveze-

tesebb.

rai , Baticzai , Dragoméri , Marmontier , Mauermünster,

kis Boskoi , és alsó Rhónai. vs Francz. orsz. also Rainai

Golyvát származtaló vizei oszt. 200 ház, 1990 lak.kat

is vannak , u. m. a' Bocs- számlál.

koi , Lonkai , Barczánfal- Marnana, egy mfdnyi hosszu-

vai 's a' t. Külömbfele érez, sagú moesár a' Toskánai

és igen nagy hasznú só bá- Nagy Herczs.

nyáji is vannak, 's drága Marnao , kis erfisített vs Por-

tugallia' Alentejo tart.ban.

Marne, Matrona, jeles folyó

Francz. orsz.ban, ered Lan-

gres mellett Campaniában

(most felsö Marne oszt.^

közel egy Marnotte nevú

majorhoz, egy hegynek tö-

véb&l. Áltelmegyen Chau-

raont , Joinville, St. Dizier,

Vitry-le-Français, 's itt шаг

hajókázható , Chalons, E-

kövek is találtatnak imitt

amott vidékjein , kiváltké-

pen az úgy nevezett ma

gyar syérnántok. Legelöje

ezen Várm.nek mind a' mar-

háknak, mind a' juhoknak

alkalmatos, lapályai jól ter-

mök, néhol pedig soványok,

fájok böven van , levegöje

egésséges , és ril ka szépségü

Vidékeket foglal. Portája



pernay, Dörmens, Chateau-

Thiery , la Ferté , Meaux,

és Lagni vsokon, 's Vanori;

S. Geosme , Mouche, Sueze,

Blaize , Sault, Noyure, Sou

pe folyócskákrtt , és a nagy

és к is Mor int felvévén , 's

mély, de keskeny árokban

folyván , mintegy mfdnyi

futása után, egy ora iárás-

ra Párison felül a' Seine szi-

getnek csúccsánál Seine fo-

lyóba szakad. A' vize kö-

zônségesen zavaros. E/.en

folyótól nyerte nevét a' két

osztály , t. i. i) a"

tAarnei ositály , melly az elfitt

Campaniához tartozó Ré

mois és Perthois tart.kból,

és Brhsnek azon részébôl ,

melly tetvesnek(pouilleuse)

neveztetik, áll. 145. □ mf-

dön 311020 lak. számlál. Bö-

velkedik azon borral , melly

Champagninak neveztetik ,

kivált Rheims és Epernay

ker.ben , 's melly fehérre,

v. vins de riviere, és veres-

re , v. vins de montagne ,

osztatik azért , hogy ezek

a* folyó mellett , emezek

pedig az északra terjedó

dombokon teremneJt , azon

kivül gabonával , vassal ,

palló , és ép.ülelre való kö-

vekkel. Ezen osztály 5, ú.

m Chalonsi , Rheimsi S.

Menehouldi, Vitreyi, és E-

pernayi kozség kerületekre

osztatik, mellyek 32 kanto-

nokban 699. kozségeket fog-

lalnak. Fö vsa Chalons. —

2) a' felsñ

JAarnei ositály, melly Campa-

niának és Brienek felsó ré-

szét , különösen Vallagne és

Bassigny tart.nyait foplal-

ja,.U3 □ mfdön 037790 lak.

számlál , elég hegyes , de

még is gabonával , lennel ,

borral , vassal 's t. ef. bo-

velkedik. Három ú.m. Chau-

monti ,4yassy ¡ és Langresi

kozség ker.kre osztatik , és

28- kant.kban 552. ko/.sége-

ket foglal. Fö helye Chau-

mont.

Marohoduum , vs Marcoman-

nok tolden ; mostaniPrága

vsának tartatik.

Maroccai Birodalom, ész. Afri-

kában , részént a' fö tart,

ból t. i. mostan eggyesült

Marocco és Fez országok-

hól , részént pedig Tafilet,

Sesghelmesa , Dra, és Sa

hara mellék tart.nyokból

áll , mellyek résszerént or-

szágoknak is neveztetnek ,

(60 — 140 к. H. Ferro szige-

tétôl, ét 29=5—360 É. Sz.)

Afrikának ész.nyugoti csúc-

csán , kôzép és Atlanti ten-

gernél, ész. rol a' Gibralta-

ri út által választatik el

Europától , nyug.ról a' tá-

gas atlanti tenger , délrôl

Sahara pusztáji , keletrol

pedig Algier a' határja ,

mellytöl Mulvia fója és Tra

ra bérczei által elválaszta-

tik , és Saharának egy ré-

sze. Nyug.ról keletfelé 80

georg. mfd a' szélessége, és

ész.ról délfelé 120 mfd a*

hossza, az egész téressége

pedig 10000 □ mfd. A' kli-

mája ¡gen meleg, és nyáron

sokszor forró de mégis a'

tengeri szelek, és hegyi le-

vego által annyira megfris-

sítetik , hogy itt örökö3 ta-

vasz vagyon. Csak Junius-

ban fonnyad meg minden

a' hévség miatt, a' tél pe

dig csak gyakrabb esokbol

áll. Ezen tart.ban vannak

sok , tóbbnyire kopasz és

terméketlen, a' legmagasbb

csuccsain hóval fedett he-

gyek : mint Atlas , Abila a'

Gibraltari utnál, Cap Blanc,

's t. m. Az alacsony hegyek,

zöldek , árpával bovelke-

dök , 's jó legelövel felru-

házattak. Fóji л mellyek áb
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tal nedvesítetik ezek : Mul-

via, Luckos , Sebea, vagy

Sabu, Saleh, és Burargay ,

Morbejah vagy Omraira-

bih, Tansift vagy Tensift,

Wad-el-Keherah vagy Ida-

ugert , Azla , Ain-Elberda

vagy Igusul , Benitamer ,

Sus, és Wad-Nun. Nagyobb

tavai nincsenek , hanera

több apróbbak kivált Ma-

mora körül. Földjenek ter-

mései kü/./.é tartozik a'

réz, (es más érczek : mint

vas , de ezek után ásni tilal-

mae) só , hegyikristály ,

mindenféle kövek , és kové

vált dolgok , olajfák , ara-

biai gummi , mandola , e-

gyimtomi szilva , gabona ,

déligyümolcsok , dohány ,

pamut, viasz, marha,iuh,

ló , oszvérek , tevék, orosz-

lanyok , parduczok , hie-

nák, struczmadarak , házi,

és vad szárnyas állatok,

lialak' bôvsége , külombfé-

le kukaczok, csigahéjak, és

hejasállatok , bogarak, te-

kenyös békák , kigyók.ka-

meieonok , gyíkok , rákok,

skorpiók , sáskák 's t. ef. La-

kosainak száma 5—6 mili,

becsültetik , kik Maurok ,

Arabok , Breberek (Kaby-

lák) Szerecsenek, Zsidók,

Renegatok , és Europai ke-

resztények , mind ezek fog-

laUtoskodnak foldmívelés-

ве! , külbnféle kézimívek-

ltel , kiváltképen selyem-

mel , börökkel , és különö-

sen szattyánnal , vastag

gvapju materiákkal , föld-

edényekkel, szalma , és ág-

szönnyegekkel's t. ef. és Ka

ravanokkal 's Europaiakkal

való kereskedéssel. Itt A-

rab nyelv az uralkodó, és

Muhamed' vallása a" kö-

zônsé»es hit. A' Sultán vagy

Császár Elgharbnak , az az:

nyug. Çart.ayok urának ,

(mint a' Stampoli Sultán

a' keletiekénekj neveztetik,

és határozatlan hataloni-

mal bíró magán uralkodó,

ki 2 mili, piasztert éró \'ó-

vedelmekkel bír, a' koltsé-

ge pedig csak 600000 for.

megyen. Koran eggyet-

len Torvény könyvek. Majd

minden Europai Hatalmas-

ságok kéntelenítetnek esz-

tendobéli ajándékok által

magvásárlani a' békeséget.

A' szárazon levo hatalmok

36000 többnyire lovagok-

ból, a' tengeri erejek pe

dig 16 fregáttokból , és 14

galliotokoól 's t. m. áll.

Morocco , Maroci , Marocesch,

Maracasch , Kirs, 's eggyi-

ke a' 2 fo tart.nyoknak a'

Maroccai bir. ban, melly e

kóvetkezendo tart.nyokból

áll : Erhamna, Haha , vagy

Hea , Sus, Gezula , Dukal-

la , Abda , Tedia, Zerara

és Siedma.

ÍAaroccó , tulaidonúl Meraksch,

(31o 37' 30" Ê. Sz.) fö vsa

az egész Maroccai bir.nak

Erhamna tart.nyában,nagy

és jeles vs, 1 órányi kerü-

letü, egy gyönyörü , elég

vízzel megáldott lapályban,

Atlas bérczeinél , csupán

csak egy magas fallal , és

egy árokkal korülvéve ,

vagynák sok kapuji, szo-

ros, és tisztátalan utszáji,

és többnyire kicsiny,és rossa

házaí , 1799-ben a' pestis e-

lött 20000 I. számlált, mel-

lyek közül 200 zsidó familia

egy különös fallal békerí-

tett Millah nevü fertály-

banlakok. Legnagyobb rit-

kaság itt a'Királyi palota,

melly Mensiának nevezte-

tik, és igen magas falak-

kal vagyon békeritve , 'a

olly nagy hogy magában

egy várost képez , belöl

több udvarokat, és seamos
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részént egybekapcsolt ré

szént pedig elválasztott é-

puleteket , és igen messze-

terjedo , es ezép kerteket

számlál. Ide tartozik még

a' struczkert, és Oroszlány

barlangja is. E/.en vsban va-

gyon egy klastrom a' Spa-

nyol Barátok számára , es

szattyán í'abr. A' kereskedö

bóltok a' vsnak El Caisseria

nevü részében vannak. A*

lakosok kozt sok leprások

(Tekélyesek) találtatnak ,

kiknek tulajdon lepras fel-

sôségek vagyon; minden

próbájok a' vsba bemenni

halíllal büntetelik. — Az

eleség itten igen olcsó.

bAarokani-Rérctek , Ochotsk

szoms/.édságában Orosz Ir

kutsk Helyt. itten olly ver-

mek vannak , mellyekben

szinre , és ízére nézve lisz-

teskásához hasonló mate

ria öszvegyül , mellyet az

Qroszok, és Tungusok nyer-

sen, és melegen ártalom

nélkül megeszik. Kozónsé-

gesen tiszta , és savanyú

gôzoktol általrágott timsós

földnek tartatik.

yíatolles , vs Fran. orsz. ész.

oszl. a' kis Helpénél, Л.30

1. kik gabonával és sajttal

kereskednek.

ЪИаготтел , helys. Fran. orsz.

also Seine oszt. Cailly í'ó-

nál 1260 1. vannak puska-

por, ágyú, réz, és vasfab-

rikáji.

Ъ/luronitái , Nemzet Syriának

Tarablüs/.i Basaságban , Li

banon bérczeinek ész. tá-

ján. ük rointegy 150000 fö-

böl állanak 's 56 □ mfdet

foglalnak , melly tarto-

mányt a' természet ellen-

ségei eilen bátorságossá tett

\?.%7, évtol ólta meffesmérik

a' Romai Pápát föpapjok-

nak" , de isteni szolgálatjo-

кеИ; a' Syria; nyelventq.rU

ják, az Ur vacsoráját mind

a' két szín alatt veszik , és

a' Papjaiknak szabad a' há-

zasság. Részént adomá-

nyokból , részént pedig ké-

ziraunkájikból élnek. Min

den íulunak vagyon tem

plóme, és harangja. A' Püs-

pbkjeik többnyire a' tudat-

lan Barátokkal- klastro-

mokban laknak , mellyek

száma mind a' két nemre

nézve 200-ra tétetik. Neve-

zeteiket 7 szazadban egy

János nevü vallástanítójok-

tól vették a' ki Syriában lé-

vó S. Marons klastromától

Maronnak neveztetett. Az

ö Patriárkáiok Kanobin'

klastromában Libanon he-

gyén lakik , 's Antiochiai

Patriárkának magátnevez-

vén, vilatja, hogy ö Péter-»

nek kôvetôje, mellynek ne-

vét , nép által lett válasz-

tása után a' kereszt nevé-

vel viseli. Ezen Maroniták

kiállíthatnak a' hadba 3.5000

embert, 's mint Törökök'

vasallusai, adót ñzetnek a*

Tarablüíi Basának, és Sehe-

ikekre 's közemberekre osz-

tatnak kikminnyájan föld'

mivelésébôl, és mértékleten

sen élnek. Törököt nem

szenvednek magok között.-

Ыаюп-Negerek , Szerecsenek

déli Amerikának Gujana

tart.nyában , kik mintegy

20000-en az ö kegyetlen

Tyranúsaitól elszöktek,'s

most az orsz. belsejében tu

lajdon Szerecsen szabad tár-i

saságokban élnek. Számos

véres ütkczetek után is,

mellyekben a' természeti

tulajdonság a' gyülolségek-

nek segítségére szolgált ,

még rattenetes ellenségei aa¡¡

uj üléseknek , és az ö 3 kis

Státusaikban igen terjed a*

szabadságnak szeretete , a'-

boiszuállás' kivdnsag^vaJL,



Igen munkások,

Maro*, Marusius,Marus,derék

t'ó, melly Erdélyben Moldva

határinál ered , 's egész Er-

délyen keresztül folyván

Magyar orsz.ba általjo, és

Csanád Várm. Szegednél

Tiszába szakad. FelvesziA-

ranyost, mind a' két Kü-

köllöt , és több más fókat,

hajókázható , halas , 's a-

rany homokot hajt.

Wlarot ,(п&%у és kis) tnvsHont

Várm.ben F. U. a' f. K. Ra-

тага lak. Magy. és Ném.

kath. és ref. fekszenek Vi-

segráddal által ellenben a'

Dunapartján, határa szor-

galmatos mívelés után min-

dent megterem ; de kivált-

képen dohányt , és bort ,

melly az orsz.ban szélyel

elhordatik.

Maros sték , Maroscherstuhl,

Erdélyben a' Székelyek'

tart.nyában. Delröl Udvar-

helyiszék, ésKükollo Várm.

nyug.ról és ész. rol Thorda

Várm. csak egy része ter-

jed keletre Gyergyó, és Csik

kózott. Az egész téressége

x7 â/*4D mfdet foglal, mel-

lyeken 127 helys.ket szám-

lál. Maros , kükolö és Nyá-

rád fók, és több más pata-

kok által nedvesítetik, mel-

lyek sok jó ízü halakkal

szolgálnak. Hegyei minden-

féle fával , dombjai pedig

szölövel be vagynak ültet-

ve ; lapályai gabonának

.minden neméivel bövelked-

nek. A' baromtartása jó ál-

lapotban vagyon ; vadak

nélkül sem szükölködik.

Lakosai Székelyek , és Olá-

hok. A* kath. 11 , Ref. .51^

és Unitariusok 13 plébáni-

ákra oszlanak.

Maros-Vásárhely , Neumarkt

Agropolis (46o'.30' 8" E.Sz.

42° i.5'23//K.H.)Kir.szab.vs

Êrdélyuçk Maros székében

Maros fónál ; vagyon rend-

beszedett ma^istratusa ,

kath. pléb. Sz. Ferencz szer-

zetesinek klastoma , kath.

gymnasiuma , és Seminari-

uma , Nemzeti oskolája,

ref.ekkl.és derékCollegiuma

Bibliothecával , eggyesült ,

és nem eggyesült görög

temploma, és póstastatió-

ja. Itt vagyon az egész Er-

délynek királyi torvény-

széke. A' terjedése nagy, és

riincsen békerítve , hanem

egy régi ízlós szerént épült

vár által védelmeztetik.

Fekszik itten néha a' Kirá

lyi örsereg. Ezen vs napon-

ként díszesítetik uj épüle-

tekkel , a' mihez sokat se-

gítenek az itt lakó Mágná-

sok. Most az Erdélyl Udva-

ri Kanczellárius a' nagy, és

pompás Bibliothecáját a'

kozonség hasznára felnyi-

totta.

Marosika , vska , és föhely O-

lasz ország* Bacchiglione

oszt.nak eggyik Tôrvény-

kerületében. Vannak jó fa-

lai, és egy vára.

Marót , falu Esztergom Várm.

Esztérgomtól 1 \fi ora , F.

U.a' Religyiói kiocstár.Lak.

Magy. kat. és ref. neveze-

tes az idevaló nagy geszte-

nye erdö , és régi kerekded

török mecsetmiatt, földje,

)ó legelöje elég , számos szö-

íeji kozépszerü borokat te-

remnek. Dömösi pléb.hoz

tartozik.

Marót , Aranyos Marót , Ma-

rawicze, tót mvsBars Várm.

VerebélytólsLévátó.UNyit-

trától 5 óra Zsitva vize mel-

lett , mostani földes ura

Migazzi familia, a' kinek

szép kastélyával díszeske-

dik; u8o lakosai kath.

kik részént gazdálkodás ré-

szént pedig kézi mestersé-

gek által folytatják élete
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bet, némellyek jó posztót hoz tartozott, de i7og-ban
Л 1 —i • » -Ш ■ » m л 3 _

is szönek itten , hstárja jó

termékenységti , vidéke ki

es legelôje derék , fürész-

malma is vagyon itt az U-

raságnak.

'Marr/uordsburg , I. Seehof.

/Marquartstein , kis vs Bajor

orsz. Salczach ker. Ach fó-

nál , 'vagyon egy vára.

Marque , fó Fran. Flandriá-

ban, Artois határánál ered,

\s Ryseet felett Deule vizé-

be szakad

Marquesas, 1. Markesas-szige-

tei.

Marr , 1. Aberdon.

Marradi , kis vs a' Toskánai

n. Herczs. Liamone fóhál.

Mlarray , falu Fran. orsz. Ind

re és Loire oszt. Déme fó-

nál , vannak íooo 1 és vas-

bányáji.

Marro, vs Genuai Herczség

Szárdin Kirs. 2000 1.

Marsac , ravs Fran. orsz. Puy

de Dome oszt. Dore fónál,

Algieriek által elfoglalta-

tott. 17.32 eszt. megint a'

Spanyolok kezére került

hanem 1791 ben Algieriek-

nek általadatott.

Marsan , Fran. orsz.nak Gas

cogne tart.nyának darabja,

tuíajdonól Chalossének ré-

sze 9— 10 mfd mosszuságú

és 8 mfd szélességü. Condo-

mois és BaZadois között ,

vagyon mérsékelt , inkább

meleg mint hideg levegô-

je , de nagyon termékeny

vidéke nincsen; -Douze és

Midon fóji által nedvesíte-

tik , kevés buzája de rozsa.

és bora több , vagyon juh-

tartásaa , jéles , most a*

puszták' osztályához tarto-

zik.

Marsberg, Stadt berg, (51o ij*

39" E. Sz. 260 29' ig" K.

H. ) vs Vesztfalia Herczs.

ben Diemel fónál 379 h.

22.30 1. számlál.

60,5 h. 2900 1. számlál, vagy- Marschalkiimtnern , helység

nak azonkívül bör, és csip- Würtembergi kôzép Neckár"

ke fabr.

Marsac , falu Fran, orsz Dor-

dogne oszt. 406 1. Itt va

gyon egy kiáradó , 'a min-

dennapi szünése miatt ne-

vezetes forrás.

Marsal, erosített vs Fran, orsz,

Meurthe oszt. Seille fónál,

vannak 260 h.

Marsala , Marsella , Cilyba-

cum , erosített tengeri vs

Sicziliának Val di Mazara

tart.ban a' hasonnevü ten

geri foknál , 2430 h. 16000

orsz. bíróságában , vannak

410 1. és nagy fóldsülyedé-

sei.

Marschall' stigetei , 1. Mulgra-

ves-szigetei.

Marschtins , jeles vár , Helve-

tziának Graubünden kan-

tonjában , a' Gotteshausi

szóvetségben , tartozik a'

Marschlinsi familiához ,

Churtól 2 óra járásra. Ne-

hány esztendök elött elké-

sziilt itten rövid ido alatt

egy Philantropiôn.

1. számlál, nevezetes az 5 Marsdiep , tengerzug Texel'

nagy , már a' régieknél is szigete , és ész. Hollandia

között, mellyen által a*

Texeli folyó áz ész4 ten-

gerbe áltmegyen

esméretes réve miatt, mel-

lyet V. Károly Császár ki-

töltetett.

Marsalquivir , Masalquivir , Marsetllan, Marceillaö. v* Fr

Mazarquivir,Mers-el-Kibir,

Eróség, és kikötö Barbariá-

nak Algier bir.mában Oran'

vsánál. Az elött Spanyolok-

orsz. Hérault oszt. Thau

tónál; vagynak 479 h. réve,

és halászatja.

Marseille, Massilia, fö vsa a*



Rhone torkolatjai oszt. igen

régi, még Tarquinius Pris-

cus idejében a* Phoeniciek

által épített gazdag , jeles,

és nevexetes kereskedô vs

egy sziklás hegynek tbvé-

nél , és a' kbzéptengernek

oblénél, vagyon egy jeles

és bátorságos rêve, (4.3°

17' 49" E. Sz. 230 2' K. H.

vagy 3? 2' 6" K. ñ.) Páris-

tól) melly körülpatko for

mara fekszik 's ó, és uj vsra

osztatik. Revolutzió elött

mintegy 1,000000 lakos.okat

számlált. Az utszáji szépek,

tbbb épületei jelesek , e-

zekhez tartoznak a' Tanács-

ház , alku-ház az egykori

püspöki templom , a' hal-

tornácz , az új theatrom ,

az uj, és ó tárház , Lazareth

és t. m. az emberséges inté-

zetekkpzzé tartoznak az is-

pitály mellyel öszve va

gyon kapcsolva a' talált

gyermekek' háza , a' bolon-

dok' háza , szegények' árr-

vák, és dplgozó ház, a' him-

lö oltó intézet, jóltévótár-

saság , és kölcsönözö ház.

A' tudományos inté/.etek

kôzzé számláltatnak: a' Ly

ceum , a' közönseges Bib-

liotheca , és a' füvész kert,

a* hajós oskola , az égész

torony, a' m esterségek' mu-

zeuma , az orvosi társaság,

a' szép tudományok' és

mestertégek* akademiája,és

más sec,ondár(segéd)oskolák,

pensio's , és tanító intéze-

tek mind а' két nem szá-

mára. A' mesterségek, és

munkásság nagy dívatban

vannak. Találtatnak itten

selyem, kalap, hamis por-

czellán, selyem harisnya ,

szönyeg , liqueur > kemé-

nyito, üveg, viasz, és fag-

gyugyertya, gálicz, kénkô»

pamut, 's tobák fabrikák,

czúkortisztító , karton fes-

tö , tíriiár, törökfonal fes-

tö mühelyei , és bôrfabr.

mellyben a' bör megtisztí-

tatik 's elküldozésre kés/.í-

tetik. Az egyébként olly

hires kláris , porczellán,

kesztyü, kordován , czérna,

és selyem , arany , ezüst

materia fabr.ji a' revolutió-

nak idejétól megszüntek.

Fabrikáji között nevezetes

még a' phelloplasti fabr.

melly a' déli Fran orsz.nak

s/.ámos emlékjeleket lemá-

sólja. A' kereskedése kivált

a' Levanti már nem olly

jeles mint a' feldúlásnak

ideje elött. Kikötöje jó , és

két u. m. S. Jean , mellyen

egy világító torony áll , és

S. Nicolas eroségei által vé-

delmeztetik, 's olly nagy

hogy 900 kereskedö hajók

benne elálhatnak. Feiva-

gyon készítve minden ha-

jókázáshoz megkivánt dol-

gokkal mint р. o. tárházak-

kal , hajócsináló pvaczok-

kal , 's t. ef. A' vs nincsen

tobbé megerósítve , mert

az egykori bástyák leron-

. tattak , és sétáló helyekké

válto/tattnk. — Marseille

lakhelye minden osztályi

fftelójáróknak , és ke-reske-

. désre ügyelö türvényszék-

, nek 's eggyike az ugyneve-

zet jó vsoknak. A' vson ki-

vül vannak valami.5000, a'

ga/.dagabb lakosokhcz tar^

tozó mezei házak , mellyeh

■ Bastideknek neveztetnek.

Marseille, helység Fran, orsz,

Oise oszt. Terrailinél * van

nak 151 h. 610 1. harisnya

fabr. és timar mühelyei.

bJlarshfield , helvs. Angliának

' Gloucester Grofs. vannak

posztó fabr. és dará kéres-

kedése.

Mar«, 1) népek Germnniá-

ban , eloszbr híreíek vóltak

Isala, és Rajnakpztt, Dru
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sustól meggyözettetven na- bövelkedik , mellyekböl sott

gyobb részint Bruoterek hajók készítetnek. Találta-

oltalma alatt Lippe íó kö- tik itten ,arany , ezüst, ó-

- rül telepedtek le , 's Mar- lom , vas, aczél , réz, és W

saci nevet is kaptak ; Tan- Tika nevü draga fa melly

fana Istenné hires templo- soha meg nem rothad. La-

mát Gaesár serege pusztí- kosai igen finom latkát ,

totta el. <i~) népek reliqua és jeles cserép edényeket

ltaliában, Fucimis tó met- készítenelí, 's hasznos ke-

lett , hoi most Abruz- resííedést üznek. Itt va-

- áo. ultra van ; igen har- gyoh. ■ . 4

- c/.os nép; fö vsok : Marru- Martaban , fö vs , szép , gaz-

bium , most Morrea , A-lba dag, és népes ; vagyonegy

-(Albi) Cersennia, hol Fo- teres kikötö helye.

polo. Wartalosok, Albaniában, Hor-

Aittrsico nuovo , vska Herczeg- vát orsz.ban , és Dalmátiá-

- ség titulusával Nápolyorsz. ban lakó emberek, kik ma-

nak innensö Herczs.geben, ■ gokat ugyan a' keresztény

. 6720 1. lakja egy Püspök- hithez vallják , de a' Mor-

nek. '• lakokkal, 's más gaz embe.

¿Marsico vecchio , vs Nápoly rekkel eggyetemben lopás-

orsz. basilicata tart.nyá- ra, és ragadozásra vetemedr

ban, Acri í'ónál , 2620 lak, nek,és a'keresztény gyerme-

. számlál. keket ellopván , azokat a'

МапщИапо , vs a* Toskana i TörÖköknek eladják.

n. Herczs. vagyon selyem Martana , kis sziget a' Pápa

íabr. birtokaiban lévo Bolsenai

Mai stall, helys. a' Schlesz- tóban , mellyben csak egy

wighez tartozó Arröe szi- templom találtatik.

getben «70 h. 1450 1 szám- Martapana , Tatas országnak

lál ; vagyon foldmívelése , fö vsa Borneo siigetében.

hajókázása , és halászatja. Martavan , falu Syriának Ha-

Marstrand , Maristrandia, е- ■ lebi Bassaságban , nem e-

rös tengeri kereskedö vs gyéb hanem egy bordély-

Svetziának Gothenburgi or- ház , hol az asszonyok, és

szág - kapitányságában , a' leányok a' férjektôl és szü-

Cattegatnál 160 h. 1500 1. leiktôl a' 1 jövevenyeknek

, számlál , vagyon egy bat- prédául kitétetnek.

teriák által megerosített Martel , egy sziklán fekvö vs-

réve , kereskedese , és halá- ka.közelDordognehezFran.

szaf ja. Mellette vagyon a' r orsz. Lot. oszt. 300 h. 2610

Carlstein nevü eröseg melly 1. számlál.

a' gonosztévoknek íogságul Martigné , vs Fran. orsz. Ule

• s7.olgál. és Vilaine oszt. vannak 3550

Marta, fö vs azon nevü orsz. 1. és vashámorja.

ban Mabar tart.ban , Gan- Martigné, vs Fran. orsz. Ma«

ges innensö félszigetben , yenne oszt. 254 h. 2060 1.

Ostindiában , Asiában. számlál.

Martaban , egykori kis Kirs. Martigné-firiand, vs Fran. ore»,

a' Bengalia ôbolnél hátul- Mayenne és Loire oszt. Van-

só Indiában. Most a' Bir- nak. 308 h. és 2060 1.

mann i bir.ban levö Pegu Martigny le Peuple , falu , Fr.

Kirs.hoz tartozik, fákkal orsz. Saône és Loire oszt«



- 448 —

1550 1. ée i vashámorja. ló fokokat , és sok öblö-

jyiartigny , 1. Martinach. _ ket fcerítenek , m.p. o. ész.

Martiguet , (43° а.З^Зо" E. Sz. ról Baye de la Trinité, kel.

22o 38' 51" K. H.)vs Fran. röl Baye du Galion, dél-

orsz. Rhone torkolatjainak nyug.ról Cul de Sac Marin,

oszt. as ugy nevezett Mar-. nyug.ról pedig a' S. Pierre

tiguesi vagy Beerei tónak erösegnek kikötö torka. Az

kií'olyásánal, kéthozzá tar- éghajlatjaigenheves/sa'sok

tozó száraz földön fekvö ta. gözölgesek miatt nedves.

Jonquieres , és Ferrieres A' rettentö orkánok 's né-

h.elységekkel ; vannak 6870 ha fóldindulások nagy ká-

l..ha]ós oskolája, halászatja, rokat okoznak. Fö termé-

olajjal, ostreákkal, sósha- sei ezek s a' czukor , melly

lakkal 's t. ef. való kereske- a' rzukorhangy ák által sok-

se. A' vsnak csekély, Port szor elrontatik , kávé(i778-

du Bouc nevü rere, melly ban 8 mill, fák , mellyek

• egy órajárásra távol va- esztendonként 68000 mázsa

gyon a* vstól , torony ál- kávébabot teremnek) pa-

tal védelmeztetik. Találtat- mut, indigo, csokoládébab,

nak itten romai maradvá- dohány , selyem 's t. ef. La-

nyok. • kosi között 1788-br.n voltak

■Martinach, MarUgny,, Marti-. 10603 fehérek , 4851 Mulat-

niacum , (46a 4' E. Sz. 24o tok, és szabad Szerecsenek,

43' K.H.) kis vs Fran. orsz. 73416 Szerecsen rabszolgák,

a' volt Simplón osztályban, kevés Cäraibi familiák a'

- a' hozzátartozó Bourgnevü keleti részében. A' fold je

helységgel , Dranse fónál la Cabes Terre, és la Basse

1734 lábnyira a' tenger szí- Terre részekre oçztatik. Fö

ne felett , vagyon jó bora, helye Port de France, haj-

's portékák' rákodó háza , dan Port Royal 1807 ben

mellyek Olasz orsz.ban vi- . Jul. 1 jén meghaltezen szi-

tëtnek 's onnét hozatnak. ' getben Madame de la Pa-

Martinengo , vs Lorab. Vel. gerie Josephina Francz. volt

,Kir. a' volt Serio oszt. 3000 Császárnénak anyja.

lak. Marlon, (szent) Martinsberg

Martinesti , Martinjescht, fa- ' Möns Pannoniae 1. Sz. Már-

lu Oláh orsz.ban Rimnik ton.

fónál , nevezetes az 1789 es/.. Márton , Sz* Svati Martin ^

Sept. 30-kán törtent ütkö- priv. mvs Thurócz Várm.

. zetröl, mellyben^ a' Törö- ben Zsámbokréttól 1 ora.

kök , Austriaiak, és Oroszok Thurócz vize mellett, F.

által egészen megveretettek. U. B. Révay fam. lak. 123

Martinique Matanino , (14o' kat. és 857 évang.lak. tul

20'—iJp E. Sz. 6i<= —62° N. pléb. tempi, és iskol. Zsidó

Sz.) Francz. Caraibi sziget Sinagógával , Szép Várm.

nyug. Indiában , 1810-ben házával, és vámházzal , két

Febr. 25 törtent eggyesülés malmokkal.

szerént- Angol birtok alá e- Márton , Dicso Szent , Eccle-

sett, 17 □ mfd a' nagysá- sia S Martini. L Dicsö Sz.

ga , tele vagyon piramis Márton.

forma hegyekkel, mellyek- Mártony , Nagy, Matterstoff.

bol számos fók erednek, 's mvs Soprony Várm.ben ,

sok, a' tengerbe jól benyu- Sopronytól 1 3/4 óra. H. Ész-

terháíy



terházy Fraknói Uradal- Marvitt* . vs Fran, orsz. Maa»

mához tartozik. Lak. Néra. oszt. Othain fónál 273 h.

kat. tul. pléb.val , és Zei- 1000 ). számlál ; vacnak

. dók , Zsinagógával. materia fabr.

Martorano , Mamertum 1 vs Alarmar , l. Joudpoor.

Nápoly orsz. innenso Cala« Marxburg , kie erôség Nassau-

briában , vagyon Püspök- Ussingeni fiereza.ben va*

je ; eelyembogár , és méh- gyon egy ezüstbányája.

tartása. Marxdorf, l. Márkusfalva.

Martorel , vs Noya, és Llobre- Maryborough , vagy Queens-

gat oszvefolyáaoknál Spa- Town, Hiberniai Leiosteг

nyol országi Catalonia' Her-

czs.gében. Vagyon pléb.ja,

és posztó fabr.

tart.nyában Queens Grófs.

gában , nevét nyerte I. Ma

ria királynétol.

Marios, Tacci , (37° 47' & Maryland, (38a—39¿ 43' É. Sz.

Sz. 120 2,6' К. H.) Spanyol és 75» 7'—79° 38^ tt. Й.>

orsz'. Jaén tart. egy magas

meredek hegynek tôvinél,

mellynek esucesán egy vár

éllott ; fñhelye a' Calatra-

vai vitézi liend* Commen-

turájának , vannak gooo 1.

és bortermése. Találtatnak

itten külonféle Romai ré-

giségek.

Martres de Vayre , ve Fran,

orsz. Puy de Dome oszt.

2900 1.

Martuñlli , erosített klastrom,

és Görög PUspöknek lakó-

helye Mingreliában. ,

Maru , Meru , (37° 40' E. Sz.

8l° К. H-) vs nyug. Persi-

ának Khorassan- tart, ho-

mokos, elegendóképen ned-

, ves, kivált buzával bóvel-

kedö síkon.

Maryai , falu Fran. ors7. fel-

sö Vienne oszt. vannak 1200

1. és vashámora.

Js/larvaon , vagy Marvan , kis

helység Portugalliának A-

lentejo tart. Spanyol Es-

tremadura' határinál Va

lencia de Alcantara, és Por-,

talegre között.

Marvega , Marvejols , (44o

3.5' É. Sz. 20Э /$< K. H.)kis

derék vs, és ker.béli ffthely

Fran. orsz. Lozère oszt. Cou-

langenál levo egy völgyben

<Ó2 h. és 3610 1. számlál.

Vannak materia fabrikáji,

Яйв. tEx. III. DA».

ész. Amerikai szabadstátus

417 □ mfdön 349690 I. kik

közt 107700 rabs'/olgák van

nak , két szigetekböl áll ,

mellyek Potowmak fótól

Chesapeak öbletöl , és az

Atlanti tengertöl kerítet-

nek. Az Allegany bérezek,

és a' kék hegyek nyujtoz-

nak ezen tart.nyon által

délrôl ész.felé ; Susquehan-

nah , Potowmak , Patu-

xent , Patapsco , Gunpow

der , és több más fóktól ,

mellyek Chesapeak öbölbe

szakadnak , hasítatik. Eg-

hajlatja lágy, de igen vál-

tozó , a' hévség, és hideg ro-

vid ideig tartanak , 's csak

a' bérezek között erfts a'

- hideg, Foldjének termékei

ezek : vas, réz, ólom , sa-

létrom , és porczellán föld,

dohány , kender, len,gyü-

mölcs , jabona , fay ló ,

marha , juh , disznó , hal '

'st. ef. EzenStátus 19 Gróf-

ságokra részeltetik. Fö vsa

Annapolis.

Mvryport , helység Anglía'

Cumberland Grófs. 400 h.^

2630 1. Ein fónak a' Hiber

niai tengerben lévft szaka-

dásánál. Vannak mintegy

- 90 hajóji , mellyek mind-

eggvike £0—300 tonnákot

foglal , 's ezek tengeri ké-

29
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reskedésre és szén elvitelre állatjai., halaï \s t. ef. azön-

szolgálnak. Lak. najo épi- . . kivül tigrisei , tekenös bé-

téssel , vas, üveg és pamut káji, és egyéb férgei. Lako-

fabr.kal foglalatoskodnak. sai munHs<>íí » erkölcsösek

Marza , hels. a' tengernél, és ió indulatuak ; a' keres-

•Siciliának Val di Noto tart kedése meglehetös. Fo vsa

sót készítenek lakosai a' ki- Ferrabad. . • -..:s.

száradt Salina della Mar- Мал/rate, eggyike a' Philip-

zából. pi szigeteknek 17 míd hos- -

■Marzamemi , eziget Siciliának szúságu és 3—4 míd széles-

délkeleti partján vagyon ségü , sok szikiáktól körül-

sikeres tinhalászatja. véve ; aranyat , sót , am-

Marzuno , vs Nápoly orsz, Ter- brát> riskását , viaszt, czi-

ra di Lavoro tart. 3360 l. belit 'st. ef. szolgáltat. La-

Martelíer Égarten , egy 2898 kosai Bisíayok kik foldmí-

láhnyi magosságu hegy a' veléssel foglalatoskodnak.

. Badeni Nagy Herczs.gében. Masborough , helys. Angliá-

Márzinga , tart. Kongo orsz. n.ik \ork Grófs- vannak

nak belsejében déli Afrika- kovács, és vasönl.ö mühe-

nak alsó Guinea nevü ré- lyei.

*zében , melly csab nevé- Masca/nt , Herczs. és vs, sze-

rôl esméretes. rencsésArabiában, Asiában.

■Märzzusgchlag , L Mürzzusch- Mateara, vagy az ugy neve-

lag. zett nyug. tart. Algier orsz.

Masada, erôs vs Engaddi niel- Maroccai bir.nak határi-

lett ,' a' holt tengernél, nál Mulvia fó által elvá-

durva, égett kosziklákkal lasztatik. Itt vagyon

Judacában. r Mascara, fö vs , és lakóhelya

Masafran , egy igen csavar- egy maid független Beynek,

gó folyó Algier ország- - szép és termékeny vidék-

ban. • • ben Wad-el Hamam part

ira .гя/уигугг , 1. Marsalquivir. ján erös falakkal békerítve

Masanderan , nyug. Persiának battériák által vedeïmezte-

tart.nya a' Kaspiumi ten- tik : elég jól épült , áz ut-

gernek déli csuccsánál Kho- száji szépek 's nehány házai

rassan , Kohestan , és Ghi- jelesek , a' meesetei ujak ,

lan között , vagyon mér- a' vara is derék , meliy-

s ekelt és egésséges égaHja ben a' Bey lakik , vannaft

kivévén a' moesáros vidék- ■ fegyvertárai, és m.^gazinu-

jeit ; hegyes, elegendö vi- mai, 's gyapju fabr. gabo-

ze vagyon , különösen ter- naval, és borral kereskedik.

mékeny kiváltképen riská- A' vs elfttt vagyon a' Bey-

eával , gabonával , zoldsé- nek nyári-mezer háxai ,

gekkel , kertivetemények- melly egy gyönyörü kerttel

kel , mindennémü gyümöl- diszeskedik.

csökkel, pamuttal, czukor- tAnscareni siigetek , l. Franr.z.

náddal , borral , selyem- orsz. és Isle Bonaparte,

mel 'st. ef. böyelkedik. A' Mascarese, tó egy házi bir-

baromtartása jeles kivált- tokban , egy úi révvel , és*

képen a' hegyek között; Canalissal, Tiberis torkolat-

vannak számos szarvasai , tyánál.

özei , dámv^dai , vadkecs- Maicat , vagy Meskiet , C250

kéji, vad juhai, s/.árnyas 37' É. Sz.) fö kereskedo 'vs
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лг ugy nevezett szèrericsés sens fónál, melly Addába

Arabiának Oman tart.nyá- szakad \fi órányiraS. Mar-

ban a' tengernél Ormusz tin nevü helys.töl , neve-

niellett; vagyon jó réve, és retes a' Masneri ferdôk

kikötotorka , 's lakhelye rol.

egy Schechnek. Laknak it. Maspha , hely. Eleutropolis

ten sok Arabok , Indiaiak, tart. határán , ész.ra Jem

es Zsidók , 's a' kereskedés- salemi uton e' vshoz kozel

nek kedvéért mintégy 1200 (1 Mac. 3.46.

Banianok. A' Schecii maga Masquaeri Island , (540 o' Sz )

is kereskedik rabszolgákkal egy i8> l.b.Angolok általtel-

elefántcsontokkal , és е- fedezett , 's egy Asiai Hely-

gyéb portékákkal, mellye- tartónak nevével imegjegy-

ket ó 4 nagy hajókon Afri- zett sziget Australiában ,

kából hozatni szokott. Az melly a' tengeri fókák fo-

itt levö parton sok ambra gása miatt nevezetes.

találtatiU 's a'körülfekvö vi- tüatr , 1. Kahira.

dék lermékeny. ■ Massa , 1. Lucca.

yías-Chaminr, 1. Mas-Garnier. Massa , vs Luccai Herczs.ben

Mascfiau, Mastow, Masskow, Olasz orsz. ñera messze a*

azelött igen nevezetes h,e- tengertol, és Frígido íótól;

gyen épült vs Cseh orsz. vannak 98З0 1. vára, Püs-

nak Saatzi ker. vagyon kat. pökje , koképfaragók, és é-

templ, és nagy vára. Szom- pitök akademiája. Terem

szédsásíában sok ásbest ta- itten faolaj , és fehérmár-

láltatik. vány. Ezen vstól nevezett

Maschtfi>, 1. Maxico* . Régnier Fran. Na^y-Bíró

Mas d' Aid , (la) vs Fran. Massai, és Carrarai Here zeg-

orsz. Arriege oszt. Clize fó- nek.

nal ,58i h. és «480 1. szám- Massa , vs Olasz orsz. Ferra-

lál. . . V rai tart.

iAasfvaux , Masmünster , vs Massa t vagy Rio Mara , par-

Fran, ors/^felsö Rai nai oszt. ti fó fèlso Guineának Bors

vagynak 200 h. äi8o L fó- partján.

nál és c/érna fabr. és vas- Massa dt Maremma , kis vs

mühelyei. \ a' Toskánai N. Herczs.ben

MaseiA , Masacum , 1. Maa- ker.béli föhely , lakóhelye

seyké egy Püspöknek egy igen

Mas-Qaminr , Mas-Grenier , termékeny vidékben.

Mas-Charnier , vs Françz. Massa di Sarente , vagy Lu-

orsz. felsö Garonne oszt. brease , vs Nápoly orsz.ban

Garonne fónál 1.340 1. iftnensó Herczegségben a'

tfiasina , kiesiney , tobnyire tengernél , vagyon Püs-

Fulahokból , kik foképen pökje.

baromtartásból élnek , ál- Massachusetts , a' legvirág-

ló Kirs. Nigritiában ész.ke- zóbb ész. Amerikai Status

letre Bambarrától , Niger- , Connecticut, és Merimack'

nek bal partján, adót fi- fójinál , 9035 П mfdeken

zet a' Bambarrai Kir.nak. 574560 1. számlál, kik kö-

Metilo , l. Sondrio» zott egy rabszolga sints ,

M 'sis, 1. Arrarat. all pedig a' tulajdon Mas-

Mrsmünster , 1. Masevaux» sachusétts 's a' tôle New-

Masnerthai , tart, darabja Ma- Hampshire által elválasz

29 * .
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tottMaïnelioï. Amaz4i02o' nab. Az itt talált felülírá-

>—42O 41' É. Sz. ¿870°—73* sokat, még senki meg nena.

¿6¿ N. H. Green-wichtol Ler- magyarázhatta , 's ezen é-

jed, '3513 □ mfdeket foglal. pületnek szerzöjit még sen-

A' kék,és Watch usetbérczek ki fel nem fedezhette. Ta-

keresztül nyulnak ezentart. lán Phoenicziek voltak a-

nyon. Itt Cap Ann a' legne- zok , kiket az arany ida

vezetesebb fok. Merimak, csalt.

és Connecticut' fóji áltaí Massat , vs Fran. orsz. Arrie-

nedvesítetik. Nevezetesebb ge oszt. Salatnál , 750 h. és

öblök: az Ipswich, és Mas- 7070 1.

sachusetts. A' levegöje több- Ma tsawe , 1 Massuah.

nyire tiszta, és egésséges , Massel, Maslow , vitézi ¡ó-

*' tél hosszú, és eros , de a' szág, és plébániás falu Oels"

nyár rövid, és sokszor igen Herc/.s.erében , nem messze

heves. Fo termékei e' kö- Trebnicztöl, Ezen falunak

vetkezendök: só, réz , vas, nyugoti végén vagyon az

haï , barom, fa, kukoricza, ugy nevezett Töpel hegy ,

gysmölcs kivált alma 's ti melly egykor a' pogányoít-

ef. Találtatnak ezen tart. nak temelohelyül szolgált;

ban gyolcs vitorla vászon, azért találtattak ottan sza-

gyapjú, és pamut materia, mos hamuvedrek , hóltak*

csipke, gyertya,halzsir,czu- fejei , 's más maradványai.

kor, papiros, hódszorkalap, Massenbach, falu Wíirtember-

'st. m.fabrikák. Részeltetik gi Alsó Neckar' orsz. birósá-

16 Grófs.gokra. Fö vsaBos- gában , vagyon egy vára ,

ton, és 7,50 \,

Massafra, kicsiny, de er6s vs Masserann , hajdan kis Herczs.

Nápoly orsz. Terra di Otran- Olasz orez.ban Piémont kör«

to tart. i nyékében. Itt vagyon

Massagetdk , leghíresebb nép- Masserano , vs Piemontban

ség Imaus közi Scythiában, .3.530 1.

keletre Araxes vizén túl ; Massenbe , vs Fran. orsz. Gers

eok nemzeteégekre elvóltak oszt. Gers mellett 1340 1.

osztatva, Asiában. Massi , Kirs. déli Afrikának

Massalubreu.se, vs Nápoly orsz, belsejében , melly csak ne-

Terra di Lavoro tart 2640 veröl esméretes. /

lak. Massiac, vs Fran. orsz. Can-

Massapan , íeles helys. és vár tal oszt. Alaignon mellett ;

Monomotapa orsz.ban. A- vannak 320 h. 2,570 1. és

frikóban nagy kereskedés- gyolcs szövft mühelyei.

sel , portugallusoké. Massilargues , vs Fran. orsz.

,Mfjssapia , helys. és portugal- 450 h. és 2920 1.

liai erôség déli Afrikának Massingnna , vagy Massangat

Monomotapa' bir.ban , fo- no, portugalliai vs, és ero-

piarzok az arannyal ke- ség , a' hasonnevü Alsó

' reskedoknek , vagyon egy Helyfs.nak fohelye Angola

Dominikánus klastroma. Vi- Kirs.nak Moseohe tart.nyá-

dékében , a* Fura* bérczei ban, alsó Guiñeaban , Lu-

között igen jeles épületek- kola fónak Koanzába való

пек maradványi, és igen ré- esésénél.

gi kastélynak erôség' for- Massissah , 1. Messis.

májárarakottdarabjaivan- Massotv , (,$Sa É. Sz. 32a ¿7'
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К. H.) vs hátulsó Pomerá- mecsetei. A' sr.ámos îaRo

niában Sazigeri ber. van

пак 201 h. i loo I. és fonal-

harienya kötö mühelyei.

Massuah , Naibság, vagy Hercz.

ség Habesch parton , török

■ fö uralkodás alatt. Ezen

Herczeg A?ának nevezi ma-

gát 's a' Habessiniaiakkal

bekességben él. Itt vagyon

Massuah vagy Mássawe , csu-

kély kaslély nehány hi-

zakkal, és jeles kikötövel a'

kis, terméketlen ,' egésség-

telen , és ví/.nélkül szüköl-

ködö, hasonló nevüsziklás

szigetben mindjárt a' part

mellett. Nagy keresbedést

üz Arabiával , kiváitképen

Sklav gyermekekkel. Az é- Maura ,

lelményeket más tart.nyok-

ból hozni kéntelenitetik.

Itten 69 német mfdnyis/.e-

lességü. az Arabiai tenger-

bböL

bAns-tula , I. Mazula.

M'istenbroek , kicsiny , de ter-

mékeny tart. darabja egy

hasonló nevü helységgel

Zuid tó , fekete víz , ée Ys-

sel* foja között az eggye-

sült Belgiom orsz.

Alastre, (la) vs Fran. orsz.

Ardeche oszt. Ladouz fónál

200 h. 2090 1. számlál.

Mastricht , 1. Maestricht.

tAnsulipatnam , (16o 2o' 32"

E. Sz. gi=> 11' 3' К. H. Gre-

envichtól) Kondapilli ker.

nek vsa , Angol Madras ne

vü Praesidenségben , keleti

Indiában egy kis szigetben,

Kisztan fó' eggyik ágának

rányi hoszúságu mocsártól

korülvéve , mellyen által

egy híd vezet, 's melly mi-

att igen egésségtelen. Vagy-

nak 4 kapuji, nehány szé-

lea és szép utszáji , sok kö-

sai külonféle nemzetségek-

bôl valók , Hindusok , Ma-

homedanok , Ormények ,

Europaiak. Készítetnck it

ten mindenfélc materiák

és szép czicz , hanem az

esméretes Masulipatnami,

keszkenök nem ittkészítet-

nek, hanera Guntur kerü-

letében. Találtatnak ilt a-

zonkívúl gyólcs, és tobák

fabr. A' szomszédságában

lévô sóaknák évenként 40000

flkért árendába adatnak.

A* kereskedése jeles , és a*

réve is jó. Az idevaló hó*

zonséges tánczosnék is hi-

resek.

Masau , Masovia,

egykor vajdaság N. Len-

gyel orsz.ban ; legjelesebb ,

és 1-2 kerületekból állóvólt.

Varsaui Herczegs.hez tarto-*

zott, most ú} Lengyel orsz.

része.

Masit , tôt falu Posón Várm»

Pálfy familiához tartozik

Stomfának szomszédságá-<

ban f'ekszik. Ezen helys,

nél sokszor ásattak ki гоч

mai régiségek : lámpások,

hamuvedrek, az ugy neve-

zettkönnyüvegek , Antonif

nusz* Hadrianusz', és Fau

stina pénzei.

Mata (la) jeles sóstó Guar-

damar mellett , Spanyol

orsz. Valencia tart. meíly*

böl esztendonként mintegy

100000 font а' пар által

megkristályosodott sót

szednek.

torkolatjánál, a'szárazfbld Mataca, kis öböl (Buy) Cuba*

felé levo részén , egy fél ó- sigetének ész. partyán kó-

zép Amerikában; itt vesz-*

пек a' Spanyol hajósok vi*

zet haza jöttökben.

Matalona , kis vs Nápoly ors*.

Terra di Lavoro tart.nyá-

ban.

zonséges ferdoji , külonféle Mata/nan, v. à' Zimbebaerek'

jeles balvány templomi. és tart.nya, nyug. Kafreriá
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nah ész. részében levó Ri- tázván ezen szigetiek el-

rálys'ág , alkalmas nagysá- len.

gunak mondatik ; de még Matunga , tengeröböl az An-

eemmi valót nem tudunk tillai Cuba szigetben , hon-

felöle. Lalcosai kik Zimbe- nét a' Spanyol hajók vizet

baereknek neveztetnek igen hordanak. Ilten elfcgafrta-

durva, és szegény emberek, tott 1614-ben a' Spanyol e-

kik csak baromtartásból é- 2Üst hajósereg Horn Péter

lödnek ; de ez talán csak a' Hollandiai Admira! által.

parti lakosokra illik , mert Matapan, Cap, (36o 23' <io"

a* belsöbb tart.nyok leg- É. Sz. 40° 9' K.E)Mo-

szebbeknek , és gazdagok- reának legdélibb csuct &a

nak mondatnak. Qörög orsz.ban.

b\atamba1 (j°— 12o D. Sz.) bi- Mataquayet , szabad- nemzet-

rodalom alsó Guineában , ség déli Amerikának Rio

déli Afrikában, Zaire fó, de la Plata bir.ban.

melly itten Koanonak ne- Mataran , Materan , legna-

yeztetik, és Kumeni , vagy gyob bir. a' kelet Indiai

a' nagy fó között, Kongo, Java szigetben , melly 14,50

Angola, és Benguela orszá- □ mfdön 642000 1. számlál;

goknak keleti részeken,ha- vannak számos hegyei , és

táros a' Schaggaerek' tart- fóji , 's riskásával , fával э

nyaival , Koanzától nedve- gyômbérrel, pamuttal, czu-

sítetik, igen termékeny,de korral , kávéval , borssal ,

rosszul míveltetik, részént kardamommal , indigóval

igen magas , és erdos bér- selyemmel , sóval 'st. ef. bft-

czektöl f'edve, melly ekkü- velkedik. \z uralkodó Csá-

lombféle érczeket foglal- szár , kinek tobb más, ke-

nak , de itt csak a' vas sze- letparti Herczegek alá-

detik legjobban. Az igen vetve vagynak , a' Hollan-

magas Chisala nevü hegy doknak , most a'Francziák-

a'Szerecsenektôl,mintszent, nak adót fi/.et 's Charta-

ugy tiszteltetik. Lakósai Surában lakik ; Europai

részént Schaggaerek, kik- formáraruházza magát,Há-

nek erköleseit a* többiek remjében tobb mint 4poas-

felvették , mert ök igen dur- szonyokat tart , '5 gárdáián.

vák j vadak , kegyetlenek kivül még francz. becsület-

'5 a' mint mondják ember- öröket is tart. Ellöbbeni

evök. Ezen orsz.hoz e* ko* lakó víía volt,

vetke/.endö tart.nyok tar- -Meiere«, nagy, és jól épültvs

toznak : felsö, és kis Gang- melly mintegy 80000 lak.

hella , Dongi , felsö, és alsó számlál.

Umba , Bendo , Matamba Matate , falu 2 órányira Ka-

, és Kossoko. hiretól, ^gyptusban , hol

Matamba , vagy S. Maria de az egész tart.ban eggyetlen

Matamba , a' régi fö vsa a' egy édes viz forrás vagyon.

most leirt orsz.nak azt Yaláltatnak itten a' régi

mondják hogy feldúlatott. On , v. Heliûpolis vsnak ma-

Matan, Pbilippi sziget, melly- radványi , p. o. a' sphinx,

böl a' Spanyolok a' régi la- egy obeliscus 's,t. ef.

kosok által kiüzettek. Itt Mataro , (4Г0 30' E. Sz. 20' 10'

veszté el 1.520-ban Magel- K. H. ) derék vs Spanyol

haen* Ferdinand életét csa- orsz. Catalonia Hertza. van



пак 9680 lab. es egy bis ki-

kötöhelye. Találtatnak it-

ten posztó, paraut, csipke,

harisnya , gyolcs , es üveg

fahr, es sofözö mühelyek.

Lak. borral és pálinkával

kereskednek.

Matejocz , Matheócz , Mathes

dorf , a' Szepesi 16 mvsok

egyike Szepes Várm.ben ,

Poprád vizénél , Lôcsétôl %

\fl, Horhától 2 6га, 858 lak.

Ném. kat. és evang. tulajd/

pléb. és Magistratussal.

tAatelica , vs a' Pápa birt. An-

kondi raarkban , vannak

,500o lak. és gyapju fabr.

Müter , 1. Maeter.

Matera , 1. Basilicata.

Matera , ("40° ,51' É. 3z. 34o 18'

К. H.) vea, és fohelye Ná-

polyi Basilicata, vagy1 Ma

tera tart.nak, melly 12580

lak. s/.ámlál , t és lakhelye

ал Acerenzai Erseknek. A'

vsnál lévo hegyben szám-

talan üregek vannak , mel*

' lyek részszerént a' «zegény

embereknek lakhelyül szol-

gálnak. Szomszédságában

iszapokádó hegyek is talál

tatnak.

Materan , 1. Mataran.

Mathan , 1. Matthan.

Matigiiano , vs Nápoly orsz.

Terra di Lavoro tart. 5490

lak.

Matignon , vs Fr. orsz. északi

partok' o&zt. mintegy 1000

lak. számlál.

Matlok , falu Angliának Der

by Grófs. Peaknak gyónyo-

•ríi vidékében , nevezetes az

érczes vizérôl , gyakran

megkerestetik , mert a' yö-

vevények számára igen al-

kalmatos vendég fogadóji

vannak , szomszédságában

találtatnak ólom minák, és

nlvasztó mühelyek.

Matmai , Alkis , legnagyobb

a1 Kurili szigetek között ,

melíy medvékket , jávor

szarvasokkal, or.ekkel, ст.о-

bolyokkal , rókákkal, nyú-

lakkal , fával 's t. ef. bovel-

kedik. Belsejében szörös Ku-

rilok laknak. •

Motmanska , 1. Matsuma.

Matorok , Samojedi nemzetség

ürosz bir.ban-

Matvur , vs Fr. orsz. Saone,

Lo-ire oszt. 180 ház. és 2060

lak.

Matra, тенте а* Kárpát bér-

c/.einek Magyar oraz.ban ,

Heves Várm.ben , a' Gyün-

gyösi , és Mátrai járásban ,

a/.ész szél. 47° 47' akttt, és

feljebb, doli oldalán kies

s/.olökct, ó¿zaki részein pe-

dig üveghutákat, timsó 7

réf. bányákat, savanyú vi-

zet, ferdöt 's t. ef. találni.

Matrona, folyó mostaniMar-^

ne oszt. Fr. orsz. ; e' folycV

víz választá el a' Belgákat a'

Gallusoktól.

Matsamudo , kis vs Komoroí

Anjuan nevü szig.ben, mint

egy aoo részént ko , réatént

pedig fa kunyhókat szám

lál, az Anjuani Öbölnel;

ШЛ utszái igen szorossak ,

vannak üt mecsetei.

Matsan , 1. Matthan.

Matsaroqua , Beíschuánok eg-

gyik nemzetsége Kafreriá-

ban.

Matscheri , Mewat tart-nak fô

vsa Hindostánban ,'lakja

egy Rajának.

Met^tfAí, 1. Havasch.

ЪЛ-atso , Massau, Matsen, 105

ház. álló Oláh falu Erdély-

nek Hunyad Várm.két domb

között , vagyon egy nem

eggyesült görög temploma,

és ieles szolöhegye.

Matsuma , Matmanfcka sziget,

Jedso , és Nipón Japani szi

get között levo tengerzug-

ban.

Matsumai , I. Jedso.

Nlatt , nagy helyíég palló к§

bányával Helvetziának Gla,-
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tu« kant.ban. szeinfio0—200 E. Sz.)melly-'

Mattandtcheri , Hollandiai ben a nagy Tocantin , Pa-

helység innensô Indiának ranatinga 's t. más folyók

Kochin bir.ban , az ide va- erednek , gazdag arannyal,

ló, es külsö portékáknak fö és gyémántokkal , mintegy

rakodó helyek, sok Banja- 2000 feher, 4000 iöldiek ,

nok , Zsidók , és Muhame- és 7000 szerecsenek lak-

dánok lakják , és számos ják. Ninceen semmi vsa.

Maskatei , és Mekka i Arab FÔhelye a' Villa bella,

kereskedöktöl meglátogat- ЪИашее , falu , és vár Bajor

tatik. orsz. Saltzach ker. egy szik-

l&atte , egykori spanyol ezüst láu , melly .Vlattsee' tavá-

pénz , melly négyszegü , 's tól korülvétetik.

mostani ¿rték szerént 1 tal- Mattsee , v. Unterste, to ugyan

lért , és 3 jó garast ér. ott 3 mtfdnyi az áltméró-

yíatterhorn , a' legvékonyabb je, és 5 míd az egész kerii-

és legcsucsosbb szikla Alpe- íete , ponty, csuká, 'st. ef»

век között , Piémont , és halakkal bñvelkedik.

Vaîisi kanton határinál , Mattys , szigetek új Guineától

13850 lábnyi hnagosságú a' nyug.ra Australiában.

tenger színe felett. Matuli , tart. Kandi bir.ban,

Wattersdorf, 1. Mártony(nagy). Ceylon szigetében, egy va-

tAatthan,,. Matean , (24o 32' E. don tájékban , melly Bin-

Sz.) vs Bornu bir.ban Afri- tana, Velas , és'Panoa ker.

kában , egy árokkal, és 14 tekre részeltetik.

lábnyi magosságú fallal ко- Matura , 1. Madura,

rülvéve , arany porral , só- Matura , kis eróség egy falu-

val, czibéttel, lovakkal, és val Ceylon szigetének déli

rabszolgákkal kereskedik. részén , egy vadon tájék-

fAatthausen, Mauthausen, mvs ban, hoi számos yadak , és

Austriának Ens felett levö elefántok vagynak, melly ek

részének Mühlinegyedében, elfogásokra itt nagy vadá-

Duna mellett , hol egy Fó szatok tétetnek.

eóház vagyon, mellyböl a' Watzdorf, 1. Metejócz.

só egész Cseh orsz.ba elvi- Matzdorf , falu Silesiának

tetik. Tnláltatnak azonki- Kreutzburgi ker. vannak

vül e* vidékben 11 kobá- vasbányáji.

nyák is. Mattel, messze terjedö, és ma-

tñattighofen , mvs Bajor orsz. gos bércsek alsó Stiriában,

Saltzach ker. Mattig folyó- Marburgi kerület, es Horvát

nál egy gyoiiyörü lapályon, ország között, határját te-

vagyon vara , 105 ház. és szik egy darabig ennek, és

nagy erdôségei, lakja a' a* Cillei ker.nek.

tart.nyi Tôrvényszéknek. Matten, v. Meetien, urod., vár,

Mattier, v. Matthier , Braun- és mvs Austriának Ens alatt

schweigi Herczs.ben szokás- lévo részének, Mannhart'

ban vett pénz' neme , melly hegye alatt fekvô negyedé-

4 fillért, v. egy fél mária ben , Kinsky Gróf familiá-

garast ér. jához tartozik.

Matto - Grosso , Brasiliának Matzenheim , falu Fran. orsz.

Helytartósaga déli Ameri- alsó Rajnai oszt. vannak

kában , *' hasonnevü nagy 98 haz. 600 lak. és tobáJk

hercaekuek mind a' k«t r«S- í*brikáji¿



Haubert-Fontaine , vs Fr. orsz.

^rdennek oszt. 1000 lak.

Maubeuge , Maloodium , (50o

1,5' É. Sz. -л» 35' K. H.) vs

Fr. orsz. észaKi oszt. Sam-

bre fónál , 600 haz. 4630 lak.

számlál , vannak fegyver

fabr. és barom tartása.

füaubourget , vs Francz. orsz.

felsô Pyrenaeusok oszt. A-

dour fónál 1400 lak.

Maudite, magas hegy Franc.

orsz. a' vólt Leman oszt.

Simplón osztályának hatá-

rinál.

Ъ&аивп - Sea , tó Helvetziának

Luzern kantonjáb п.-

Mauer , falu nemes iószág , és

vár Austriának Ens alatt

levo részének a' Bérsi erdö

alatt fekvö negyedében ,

vagyon pléb. és 166 ház. A*

két nagy éptiletei, mellyek

az elött a Bécsi Jestiitákhoz

tartoztanak , most kas/.ár-

nyákká váUo/.tattak. Ta-

láltatnak itten bor, és buzér

termés , és kénkoves forrá-

sok.

Mauerbach , folyó alsó Austriá-

ban , a' Bécsi erdönek déli

bérczeibol ered , 's Wien

fóba szakad.

Mauerbach , urodalom , és fa

lo Austriának Ens alatt le

vó részénék, a' Bécsi erdö

alatt fekvö negyedében ,

vagyon egy vára, melly a'

szegények száraára fordíta-

tott, vadász, és vendéghá-

ra , örlö malma , és pléb.

Ezen helység nevezetes a'

Jósef Császár alatt eltörlött

Karthusianus klastrom mi-

att.

Ь/lauerHroke , mvs Bajor orsz.

Saltzach ker. Mattig fónál,

vagyon egy vára , 14,5 ház.

és pléb. Lakhtlye a* Tor-

vényszéknek.

Mauermünster , 1. Marmontier,

TAauersr.e , 1. Angerburg.,

Mauibron , (49° 0/ go" JS. SA

' 26° 29' 15'' K. H.) hivatal

és Kir. Seminárium W'ür-

tembergi Enz ország biró-

eágban , vannak 320 lak. és

fonó mühelye. Szomszéd

hegyein nö a' jó Eilíingi bor.

Mauida , 1. Mdldah.

Mauleon , kis vs , és ker.béli

föhely Francz. orsz. alsó

Pyrenaeusok oszt. a' Saiza-

ni Gavenál, (430 13' 2,5" É.

Sz.) vannak íooo lak. és e-

rös vára. Itt csináltatnak

-a' Clara il boruk, vas báuyák

is találtatnak.

Mauleon m Baronsse , vs F"r.

orsz. felsö Pyrenaeus/.ck*

os/.t loo há/.. és 610 Icikos.

számlál.

Mauleon. 1. Cha! ilion sur Serre.

Mauleviier, vs Fr. orsz. Ma

yenne és Loire oszt. Main*

fónál , vannak 140 ház. és

j.io lak. '. ,

Maulo , folyó Siciliának Val

di Noto tart. melly a' kb-

zép tengerbe ömlik.

Mauna Koah , és Mauna Rnah ,

két hóval f'edett hegy a'

Sandvvi; hi Owaihi nevii

szig.ben, amaz 18400, cmei

pedig »3524 lóbnyi magas-

ságú.

Маше, vs Franc, orsz. Ille ,

es Vilaine oszt. Nesle nevü

völ^yben, Garonne! öl nem

meesze , 290 h, és 41 10 lak.

számlál.

Mauregatos , kis nemzet Astor-

gas körül Spanyol ország

Leon tart, melly magát ru-

hája, és szokásai által kü-

lömbözteti a' szomszéditól.

Mauretania , 1. Mauritania.

Mauri, 1. Mawri. ,

Mauriac, lo' E. Sz. }9' .4*

K.H.) kis vs, és ker.béli fö

hely Francz. orsz. Cantal

oszt. nem messze Dordogne-

tól , egy lávából álló dom-

bon , 3*0 ház. és 2570 lak,

számlál, barmokkal, 's ki-

váltképaa lpvakkaj кегед?



Per-

kedik.

'Maurice, vs Brasiliának

nambuc Helyt.ban.

Maurienne , Moriana , egykor

Grófság Sabaudiában, utób-

bi Francz orsz, Montblanc

oszt. melly kel.röl Piemont-

tól Alpesek által elválasz-

tatik,ész.rólTarantaise,déIr.

és ny.ról pedig Dauphine a'

határja. Egy ke&keny völgy-

böl ¿11 , van jó legelöje ,

és baromtartása , jeles ge-

rendáknak való faja, bora,

mandolája, buzája * roisa ,

és más hasznos gyümólcse,

's mintegy 120 р1еЬ„. szám-

lál. A' lakosai többnyire

nagyon golyvások.

Mauritania , hajdan nagy tart.

Afrikában , melly mostan

Barbariának nyugoti részét

teszi.

Mauro , hegy a' Juli Alpesek-

ben Olasz orsz.ban , melly-

böl Tagliamento folyója

ered.

Maurok , (bibásan Mórok) ,

eredeti, 's talán az Arabok-

kal bszvekevert ész. Afriká-

nak lakosi , kik egészen Se

negal, és Joliba folyókig ter-

jednek , 's fekete barnás szí-

nüek , az ö charactereikben,

hajlandóságaikban , 's er-

kölcseikben külömbözö vi-

dékekben igen. nagyon kü-

lömböznek egymástól ; né-

mellyek kóborlanak , né-

. mellyek vsokban, és faluk-

ban laknak , foldmívelés-

sel , mindenféle mestersé-

gekkel,és kereskedéssel fog-

lalatoskodnak , némellyek
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tartással foglalatoskodnak.

Maurua , eggy'ike a' társasági

szigeteknek Polynesiában.

Mause! , 1. Mossul.

Mäusethurm, 1, Maeusethurm.

Mauten, helység Carinthiának

Villachi ker. Geilfolyó mel-

lett, vas ásássál , 's olvasz-

tiszta Muhamedánok , né

mellyek más pogány szo-

kásokat is felvettek.

Mauron , vs Fr. osz. Morbihan

oszt. 4? ío lak.

Maurs , S. Etienne de Maurs,

vs Francz. orsz. Cantal oszt.

Celle folyónál , vannak 190

feáz. ¿s 2040 lak. kik iuh

. tó kemenczékkel.

Mautem , vs Austriában , a'

Bécsi erdö í'elett lévo fer-

tályban a' Duna mellett ,

. mellyen keresztûl a* közel

fekvö Stein vsba egy hid

vezet; kastéllyal, kat. pléb.

's tart. ítéloszékkel.

Mautern , Gróf Breuneri mvs

felsö Styriában Brur.ki ker.

Lissing fó mellett 90 ház. 1

pléb. vashámorral a' vidék-

ben. Ezen tájon tükörkö

találtatik,

Mauterndorf , mvs Bavariában,

Salzach ker. kies helyen 900

lak. kik közt sok tehetös

polgárok találtatnak , kik

a' ké/.imívek mellett mezei

gazcfálkodást is üznek. egy

pléb. 's filialis tempi, kas-

tély , Szerzetházzal , Speik

nevü füszerszám lerakodó

hellyel , mellyböl szerte

küldetik , serpenyñ készí-

séssel , országi tôrvényszék-

kel , 's számadó tisztséggel.

Mauth, mvs Cseh orsz. Berau-

ni ker. 144 ház. hírest üveg

bányával, 's vas hámorral.

Mautstatt , vashámor felso

Styriai Brucki ker. a' Mura

mellett, » ■ ■ ■

Mauveiin , vs a' Fr. Gers oszt.

Arroz mellett 2000 lak, sa-

létrom fözessel.

Mauwi , egy a' Sandwichi st.í-

, getek kozzüj Austráliában,

mellyet 1778-ban Çook ta-

lált fel, áll kétfélszigetbol,

mellyek keskeny fold szo-

rulat által nszvevegyülnek,

népes , 's terem nádmézet,

kényér gyümölcsöt, füszer-

çzâmfàkat , pisaagot , ba
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nanászt , sertvéseket , ebe- Guineai aranypartokon »

bet , sok madarakat, 's sok- Salm tart. 200 ház. Lak.

féle halakat. jobbára halászok , kik 1/5

Mauzè , vs a' Francz. két Sev- részét halászatjoknak vám

res oszt. 326 ház. 1600 lak. gyanánt a' Fort Nassau ne-

kalap fabr. 's pálinka ke- vet viselö várba a' Franczi-

reskedéssel. ákuak általviszik.

M^vnlipuram, 1. Maveliwarom. Maxacra , v. Moxacra , vs he-

Mavclagonga , legnagyobb fó gyen, hason nevû viz mel-

Çeyiaiï szigeteo , ered az lett . a' Spanyol Granada

Adámhe.ey t ominen , foly 'tart. révparttal, 's i<> bor 'a

és/.aki keletnek , '¡> Trinko- tengerihal kereskedésseí.

male mellett a' tengerbe Maxd'or ., arany pénz Bajor

szakad , hol egy derékrév- orsz.ban , ér 6 ft. 25 к t.

partot képez. Tele van szirT Maxen, falu Szász ors¿. Meiss«

. tekkel 's omlásokkal, Rua- ni kerül.ben , 7S° ba^./kö ,

nellytöl Kandiig siker, szik- mész , 's márványyágóval.

lás , 's oily keskeny , hogy Itt i759-ben^ Nov. 21. 14000

a' kissebb csajkák is nehe- Burkusok kis- csata után ha

ssen mehetnek rajta keresz- di foglyokká tétettek az Au-

tül. Feljebb hajozható , de striaiaktól.

az erös essök oily sebessé Maxiko , Maschiko , Machico.

teszik j hogy egy dereglye Portugalliai Kapitányság_

8 óra alatt 60 anglus mfdet Madeira sziget&n ; tészi az

leúszhat eved/ö nélkül , északi részét > 's áll két Tor-

mellynek visszavitelére osz- vényszékekbôl , 17 pléb, Fö

tán lo парок is kellenek. helys. Madico.

Mawahib , M ;hwahib , vagy Maximianopolis, vs Jcszraeltöl

Mounk , kis vs vályog fal- пега messze Mageddó tér-

lítl kerítve , az Arabiai Je- ségen , attól 10 , Caesarea

men tart, hajdan Királyok vstól 7 mid, régi neven Ha-

lakhélye vala. Levegöje tisz- dadrimon (Zach. J2, 11).

ta 's egétiîpges. Sok vidéke alsó Galilaeában.

terem riskását , gabonát , May, kis szigct a' Tife Grófs.

dombiei 's völgyei kávéfát, Scótziában , világosíló to-

szplôtftkéket , 's má¿ gyü- ronnyal.

-mól.sfákat. Majada , Török mvs Larissá-

Maweí iewarom , Maweliepu- ban , poszto fabr.

ram , Mawalipurnm , oro- Mayaban, hajdan Lounzai ve

ladékai egy hajdan igen a' Birmanni birod. a' Bir-

nagy vsnakazAnglusMadras mannok 's Peguánok hadaí

Helyt. az Ostindiai Karna- miatt nevezetes lett, s'ót

tik tartom. számtalan sok sok régi aranyozott ternpl,

templom. mellyekben csak 's nagy Kium.ok rr.iaH is.

пега az egész Bramiri Re- Maybole , Kir. kastélyos mvs

ligió le van festve, Pyra- a* déli Scótziai Air Gróí's.

misokkal 's boltokkal, mel- a* tengerparton 2000 lak.

lyek mind *gy kftsziklából pamutmív fabr.

vágattak , felülírásait ez i- Maydesprung , 1. Mägdesprung,

deigsenki még ki nem ma- Mayen , Magniacum r vs a*

gyarázhatta. . Fr. Rhenus 's Mosel, cszt.

Mawry , Mouree , Manri , de- Nette mellett 388 h. 2200 1,

rék szerecsen falu a' febö mineral íorrábsal, márvány



vágóval.

Шауепсе , 1. Maynz.

Mayenfeld, Maja Villa, Cupi-

num , (470 o' 45" E. Sz. 270

9' ,59'' K. H.^ vs, 's föhelys.

egy hajdani urod. most egy

hasonnevü fö tôrvényszék-

лек a* lo tôrvényes szövet-

ségbea Graubünden kant.

Helvetziában az ország út

mellett 900 lak. egy kastél-

lyal. Az itt való kereske-

dft házban a' kereskedési

mívek lerakatnak , mellyek

S. Lucziensteigon keresztüí

Ném.orsz.ból Itáliába,'s vi*-

«zahordatnak. 1718-ban csak

nemegészen elégett.Vidékén

*ok jó bor terem, de nem

soká áll el. Itt 1499-ben I.

Maximilián seregei megve-

Tettek , *s ez volt az Austri-

aiak utolsó próbája, melly

által a' Helvetziaiakat meg

hódoltatni akarták.

Mayenne , folyó Fr. orsz. ered

S. Sanson mellett , Alen-

«¡ontól nyug.ra a' Norman-

diai határokon , elég nagy

fóviz, keresztülfolyja Mai

ne, 's Anjou tart. Mayenne,

Laval , Chateau - Gouthier,
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a* t. Vagyon marhája , ju-

hai, lova, vasa , asványo»

vize. Felosztatik 3 kerlil.

Laval , Mayenne , 's Chateu-

Gouthier ; mellyek 288 hely-

eégeket , 's 37 kant. teszneic.

Fövsa Laval.

Mayenne és Loire francz. oszt.

Mayenne, Loire, S^rthe,

Authion, Oudon , 's Layou

vizek mellett , áll Anjou

tárt. nagyobb részébôl , 's

Saumuraisnek egy részébôl,

térsége 13.3 □ mfd. 404490 1.

Terera böven gabonát, bort,

's ffyümölcset , lent , шаг-

hákat , vadakat , halakat ,

kôszént , 's táblakoveket.

Felosztatik öt ker.re, ú. ra.

Angers , Segreé , Bauge ,

Saumur , és Beaupréau ,

mellyek 38.5 kôzséffeket, 's

34 kant. tesznek. Fô ve An

gers.

Mayenne, Meduana, (48a ъ\'

<¿o" É. Sz. 17° K. H.) vs 's

kerületi föhelys. a' Fr. ha

sonnevü oszt. hasonnevü

folyó mellett, 921 h. 9*090

lak. gyolcs 's karfcon fabr.

kereekedik lennel , kender-

rel 's t. ef.

hol már elég széles 's hajót Mayet , vs a* Fr. Sarthe oszt.

hord, és Angers vsokat ; itt 566 ház. 3160 lak.

belészakadnak a* Sarthe, és Mayland, 1. Mailand.

Loir vizek , melly eggyesü- Mayn , Moenus , 1. Main,

les által a' kies S. Aubin Д/д/лв^ , keletí része Quitónak

szigete képeztetik , 's mint deli Amerikában, a'Cordil-

égy 40 francz. mfd folyása

után Angers alatt Ponte de

Cénél a' Loirebe ömlik. Et-

töl vette nevet a*

Щауеппе , v. Maine oszt. Fran,

orsz. áll a* hajdani alsó

Maine tart.ból, és a' felsó

Maine tart, egy részébôl ;

fekszik a* Mayenne , Ernée,

Vilaine , Oudon , Vinoin,

Hervé, és Jouanne fók mel

lett. Térsége 96 Q mtfd ,

£3*250 lak. hegyes , de te

tera gabonát , bort , gyü-

molciyt , 1ед£ , keadert * 'v

lerak 's Yupura köztt. Itt

száraz 's nedves idök jár-

nak , erfte fergetegek 's fold

indulások. Erdèji rengete-

gek , tele a' leghaszoosabb

fákkal, indigo val , lanceta

fûvel , (a* hideglelés eilen),

maniok, törökbüza, náa-

méz , ananás ¿ pamut , ca

cao , déli gyümölcsök , A-

merikai tigrisek , vadmacs-

kák , vampyrek (boregér

neme) , nagy tekenyösbe-

kák 's t. ef. böven találtat*

nak. Fövsa Borja.
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¿üaynberhtim , vs Baváriában nya a' hajdan oily hatal*

Rezat ker. a* Marn folyótól mas Mayssore bir. elö In

nern messze , 265 h. 1540 lak. diában, a' feisi Koleron víz-

kik közt 150 zsidók. Gabo- nek két részein, melly Ка

па 's bor termesztéssel. very nevet is visel , és a*

МоупесА , falu Bavariában Hindenne folyónak, Капа-

Main ker. a' Main mellett, runa, Golkonda, az Angol

komló termesztéssel 's ser ée a' Marattok tart. köztt.

fozéssel. Az Angolok hadiszerencse-

Muynstockheim , falu a' Würz- jek éltal az elöbbi Század

burgi nagy Herczs. Main . tiz elso esztendejiben ezen

mellett 870 lak. kik köztt teres birodl. egész 1199 némt

eokan mesteremberek , bor . Q mfd , 1. 1^565500 népes-

termesztéssel , eczet készi- • eégre szalittatott. . A' most

téssel 's bor kereskedéssel. uralkodó Maha nevû Raja

Maym, L Mainz, (szül. 1794.^ utolsó a' Hider

M>//o , GróYs. Hiberniában , Alitól levettettett uralkodó

határa ész. nyug. a' tenger ■ Bramin familiából , a' Ma-

és Slígo , kel. Noecommon , drasi Ang. Helyt. alatt van,

és délre Glaway Grófs. Tér- fizet jövedelmeinek felénél

sége 100 □ mfd, 1 vs, 67 többet 700000 pagodát, v.

helys 15089 ház. 140000 lak. forintokat , váraiban An-

Belsejében találtatnak ter- gol vidékettartoziktaplálni

mékeny síkságok, mellye- *s az Angolok tudta nélkül

ken gabona 's len terem, Europait bénem fogadhat,

és sok ]uh legel. A' Buch- ilj vart nena epithet , régit

teni óbol, Bullenbay, Clew- nem erosíthet, lakása hason

bay , Killalabay , 's más nevü erös vsban van. Ezen

több öblök béhatnak a' tar- bir.ból e' taTtom. Barrania-

tom. a' partokon pedig van- hal , Dindigull , v. Tonda-

nak szirtek 's szigetek. A' kall és Koimbettur az An-

Carragh , Conn, Mask, Nal- golok birják. , ,

lenroe tavaknak *zép rét- Maiqfran , folyó Algir tart.,

]eik vannak , 's bövek kü- Barbariában , igen teker-

lönös pisztrang nemével. vényes a' folyása.

Fo foglalatossáffok len fo- Mazaga, nagy tart, Habessi-

ná» 's s/.ñvés. Fñvs niában; észak nyug.ra Se-

Mayo , hajdan jeles volt, mi- naar határain , most csak

dön a' Szász ifiúság itt ta- a'Tserkin, Sanaho , és Ras-

núlt , 's maga nagy Alfred el Fihl kerületek tartoznak

is, már kozel van elenyészé- Habissiniához.a' többi részt

séhez. J a' vad Schangallaiak lak-

Mayo , I. Majo. iák. Föhelys, Tscherki».

Mayon t 1. Manilla. Mazagan v. Berisgia , kis haj-

Mayorga , köfalakkal keritett dan Portugalliai erosség A-

mvs dombon Palenczia tart. bda tart. Maroccóban, most

a' Spanyol Leoni tart. kas- enyészni kezd.

téllyal. Mazamet . vs a' Fr. Tarn oszt.

Mayottn , 1. Majotta. : 1000 ház. 5470 lak, pamut

JMayres , vs a' Francz. Arde- mív fabr.

che oszt. 2100 lak. gyapju Matan , vs a' Fran, Vaucluaei

fabr. oszt, Auzon vize mellett ,

Maystur , Mysore, maradvá- bort, olajt, 's sáfránt bö-
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Szultáti Meccai 's Médinai hàkat 's seIyembogaraka.fr.

Szent vsoknak védje' ciira- Lak.adnak jó ízlésü míveket,

: jet is vieeU , van jussa a' madártolból, p. o. képeket,

. Scherifet le, vagy vissza szonyegeket, bveket , 's fö-

. teñoi , de mindég Manu- re valókat. Nyelvek íinom,

- med véréból valót, Kadikat szovas , 's hajló a' többi

vagy is Bírókat küldhet tart. nyelvek felett. Fô ye

ConstantinopolbólMeccába, Valladolid.

. 's tart ott katonákat, kik a' Mechonean , vs a' most neve-

vst védjék. Minden akár zett tart. 18000 L Püsp. itt

honnan jótt S/.arándoktar- van egy új vízvezetés csok

tozik venoi .5 darab paraut által.

materiát .tit rtiz fran. réf- Meckenheim, vs a' Rajnán túl

nyit zäebkepdönpk ., magá- fekvö Bajor részben. Erfi

nak 's familiája, azontag- fó mellett 164 h. 910 I.

jainak , kik aa okai ezen Mecklenburg-Schwerin, N. Her-

szent búceá járásnak.r A' cz.ség M. Ducatus Megalo-

Meccai balsam csepeg ma- politanus, Német orsz. az

gától egy ott levó fahéjból, éez. tenger 's Eibe fó közt.

• elejéntenfejér'i folyó,továb- Térsége «26 □ mfd 290100

bá zöld 's utoljára sárga 's 1. Zsidókon katonákon ki-

nyálkás. Mecca 1803-tól-a' vül. Keresztül folyák a'

. Wahabisok' kezére birt j de Reckenitz, Warnow, és Stör

- ök innen 181.3-ba eliizettek. 's t. vizek. Vannak sok ta-

Mecheln, Malvnes^ Mechlinia, , vai u. m. Mirititó, Plaui,

Malinae , (51° V ,52"É. Sz. Malchini, Schverini tavak

sa» 8' 44"iK. H.) vsazeg- 'st. Földe déli részént fové-

gyesültt Belgyidmban, Bra- nyes, ny. igen termékeny 's

bantia Her.ben^Dyl^e fó mel- . gabonát, hé jas veteményt,

lett soooo 1. Erseks. nagy gyümölcsöt , lovakat, szar-

templ; mellyben jeles Raj- vas marhát , juhokat ; va-

. zolatok vannak, széles , sát , rezet , agyagot 'st.

tiszta jelee- pálotákkal ékes .nynjt. Jövedelme 1800000

' utszáji vannak. Epûletei ft. A' Szôvetségi Contingen-

1 Ikozt j'elesék a' fegyvertar, se mind a' két Meklenbur-

város , pesta fogházak 's- a* gi háznak i90olélek. Fô ve

kölceönözö házak, van itt Schwerin, de a' Hercz. Lud-

rajzoló Akademia , az itt wigslustban lakik.

készült csipkék a' Braban- Mecklenburg Strelitz , Hercz.

tziaiak köztt híresek , van- Német orsz. 36 1/8 □ mfd

nak selyerri , czérna , ke- térséggel. 66000 1. 52.5000 ft.

ményító , to ', gyolcs , Da- jövedelemmel. Fö vs új Stre-

mast, paplan, kalap , bör, lita.

szappany ь* szonyeg fabr. Mecklenburg , falu a' Meklen-

Lak. kereekednèk ezekkel, 's bürg Schwerini Grófs. ka-

gabonával, buzával jó ra- sza fabr.

kott hajók is jfthetnek' a' Meckmühl- Möckmühl, vs'Wür-

Scheiden egész eddig. tembergában Jaxt tart.nyi

Mechonean , Mexicoi tart. ész. Helyts.ban , Jaxt fó mellett

Amerikában8o mfd körrel, 1190 1.

böven terem minden elesé- Mudaba , Medeba , hely. Rü

get , cacaót, vanílet , macs- beniták foldén (Jos 13 , 16)

kamézet , méheket , mar- a' Moabitáktól elfoglalta-

tott



tott (l'a. 15 i a) Peraeában,

Hesbonhoz közel, Palaesti-

nában.

Aiedan , vs a* Diarbeki Basa-

ságban, аг Asiai Mesopota-

miában , hol sok vas , réz

's ezüst olvasztatik.

Aiedea v. Mehedia , vs аг Ai

gin Titeri tart. Barbariá-

ban szép hegyes vidéken ,

elég nagy ; vanoak Romai

víz csaiornáji , mellyek re-

szént most is haszonvehe-

tök.

îAedebach , Madebeke , vs a*

Hassiai Westphalia Herczs.

32,5 h. 1880 J.

Modellin , föhelys. egy hason

nevü Grog's. Guadiana fó

mellett a' Spanyol Estre-

madura tart. 1200 1. magas

kastéllyal 4 Pléb. tempi. 1

ispit.illyal 1 árvaházzal.

Cortez Ferdinánd születés-

helye. igoo-be Marcz. 28

kán esett itt csata a' Fran-

cziák 's Spanyolok közt ,

mellyben az elsök gyöztek.

Jdedelpad, tart. nyug. Nord-

landban a' Bothni öbÖl mel

lett Schwécziában. 20 mid

a' hossza 10 a' szélessege,

Теге 6o □ mfd 19000 1. sok

hegyek, 's erdök, 's termé-

keny völgyekkel, mellyek-

ben a' marháknak jó , le-

gelöjik vannak. À' legma-

gasbb 's legkellemesbb er-

döGimdalen, mellyben kii-

lômbféle vadaktaláltatnak,

mellyeknek böreiket a* la-

kosok használják. Földi sze-

derj böven terem , 's vizák,

kecsegek , 's tengerikutyák

isfogatnak. Ezen tart, tart-

ja-el a' korona hajóslegé-

nyit. Fö vsa Sundswall.

Jdedem, kis fó Lüneburgi Her-

cz.ség a' Gosche 's Aue pa-

takok egyesülésébftl tá-

mad 's Otterndorf alatt. az

Elbébe szakad.

Medenblick , Memeük , vs «sz.

HÜB. LEX. III. DAR.

HollándbanZuyd tó mellett»

jó révvel , ,5 tempi. 7 to h.

2000 1. Kakodóhelye a' Nor-

wegiából.'s Svétziából Hol-

landiába hordott fáknak.

Az öszveomlott vár Radbod

Friesek Királya' hajdani

lakásának tartatik.

Medetch, 1. Tiflis.

Medewi , Villa, Medicorum»

(,58a 41' 2i^ E. Sz.) Svétzi-

ának leghíresbb orvos kút-

ja , keleti Gothlandban ,

Linkiopingi tart.nyi kapi-

tányság bájoló vidékében,

Wettertó mellett, jo h.

Medçyes, t. Megyes.

Media , nevezetes orsz. Ásiá-

ban , ész.ra a' Caspiumi,v.

Hircanumi tenger, ny.raa'

N. Armenia, és Assyria , dél-

re Persia , kel.re Hircania

és Parthiaközött , 4100 sta-

diumnyihosszú ésszél. most

Irak Aghami Persiában ; fó-

li Cyrus, Mardus , Staon ,

és Charindas. Egyik tart.

nya volt Media Atropate-

na , kel.re Armenia hatá-

ránál ; lakosi vóltak Cadu-

siokMardusoh, és Tapyrok;

fö vsa Gaza; másik volt N.

Media keletre Parthia ha-

tárán ; lakosi voltak Mar-

dusok , Uxiok , Cossaok , és

és Paretacenusok ; fö vsa

volt Ecbatana , Gazától45a

mfd. most Ramedan , és

Ragae (Arsacia) a' Caspiu-

mitengectoljoo stadiumra,

most Rei. Mediai kis tart.

volt Matiana is Atropan»

határánal.

Mediasch , 1- Medgyes.

Medina celi , Herczs. 6 Casti-

liában Spanyol orsz. a' ha-

sonnevü fö vs, Xalon vize

mellett az Arragoniai ha-

tárokon fekszik.

Medina del Campo, v . agg vár-

ral , a' Spanyol Valiadolid

tart. 1500 h. 3,500 I, 3. esz>

tendei hires vásárokkal , é»

ЗО



Selyem kézimívekkel.

Medina de las Tórres, vs 's vár

a' Spanyul Estremadura

tart.

Medina , de Rio Seco, Forum

Egurronum, vs régi bas-

té tlyal eggyütt Valladolid

kôrnyékében, Leon tart.ban

Spanyol orsz.ban, 3 pléb.

templ.kal 3 Szerzetes , 2 A-

pácza klast. 3 ispitállyal,

jó bor termesztéssel.

"Medina el Abid , 1. Abid.

Medina &idonia , Asido, vs a'

Spanyol Sevilla tart. 8000

lak.

Medina , 1. Civita Vecchia.

Medina/i , (az az vs) mások

u'án Kaunkade. F6 's Re-

eidentzia vs a' Wulli Kirs.

ítüzép Senegambiában. 1000

h. magas falakkal , hegyes

vas pal.lnkokkal , 's derék

bokrosokkal , gabonát 's

marhákat boven termô vi-

déken. Lak. (Bushrinok)

részént Muhamedanok , ré

szént bálványok tisztelöji.

Medínah , derék vs a' Kassoni

Kirs. közel Senegambiában.

Medinah , Medinat al -Nabi ,

az az Prophéta' vs, mivel 622

eszt. Kr. u.ide futott Maho-

med,('s ezen idoponttól kez-

•dödik a' Törökök esztendo

ezáma) és a' mint ök hi-

ezik a' Prophéta ott is fek-

e/.ik egy tole épített me

es etben. 300 h. H. 6000 1.

Hedsr.haz tart. Arabiában

a' veres tengertñl 3 napi já-

ró földnyire. 2,5° É. Sz. 57O

30' K. H. nagy köfallal ke-

rítve , 's a' Meccai Scherif

hatalma alatt van Zsidók-
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Omarnak sírjokkal, égnelc

ittszüntelen sok lámpások ,

a' sir , jnellyet a' Muhame-

danusok, noha nines is pa-

rancsolva, igen nagy tisz-

telettel meglátogatnak, egy

kerek kúpfedelü kápólnához

hasonlít, millyet a' kéletiek

Irnbehnekhívnak. Körös-

körülvan egy galería,melly-

nek külsejetöbb ablakokat

mutat , ezüst rámákkal ,

belsö köfala ott van hol

a' sírnak dereka lenni lát-

szik , végtelen sok drága-

kövekkel ékesítve , mel-

lyek köztkülönös egy 2 új-

ni széles , 's idom szerént

hosszii gyémánt , 's még

egy más , melyet Osman

Szultán Achmet' fija oda

küldütt, 's ahoz hasonló ,

melly et az OsmanniCsászá-

rok hordoznak. Hajdan ez

a' két gyémánt egy vólt,

de az említett Szultán ket-

té végatta ; alább áll a* fél-

hold, sok drága gyémán-

tokkal felékesítve , az ajtó,

roellyen az ember a' gale-

riába megy , öntött ezüst-

böl van, szinte azis, melly

a' Galeriábol a' Turbehba

viszen , csak akkor nyittat-

nak meg, midôn a* Búcsú-

sok nagy része elment, mert

a' kincseket 's a' Galeriát

csak az ezüst ablakokon ál-

tal lehet szemlélni. Hogy

Muhamed' koporsója mag-

nesek által tartatik , nem

igaz "s esztelen mondás : a'

vsnak révpartúl szolgál

Jambo helys. 1804 tol ftígva'

a' Wahabiták bírták , kik

nak,ésKeresztyéneknek h,a- 1813-ba ismét kiüzettek.

lálos büntetés alatt nem Medinah Semsa , 1. Baalbek,

szabad bémenni. A' vs kö- Medineh Fajum , 1. Fium.

zepén vana' Meeset, melly- Medinet Abu , falu Nil völgy-

ben Mahomed' sirja látszik, ben felsö JLgyptusban , a'

fejér márványból , körül- a' Nil' nyug. partján. rnelly-

véve az ß következöjinek ben még sok, igen szép Ré-

a' Kalifátba, Abübekr', és giséfek, kiváltképen két pa



- 4«7 -

loták, oroladékai, hol ama' rült , rrieglatogattatlk eszfc.

hires Meraraon szobra ál

* lott , 's t- ef. találtatnak.

Mediotanum , l) régi jeles vs

_ Hallaban , Insubrueok fbl-

dén , tudományok . lak-

helye , a/.ért új Athene

nevet is nyert , most May-

land. 2) vs Galliái/an Ga

mmuán túl Santonesek' fol-

dén, 3) Galliában Eburovi-

> cusok' í'ülclén; 4)vs Britaniá-

ban Ordovicesek' fóldén ,

hoi most Meywood van.

Mudiomatricusok , népség Gal

liában, kel.re Moselláig ter-

jedtek, fö vsok volt Divo-

durum, hoi most Metz.

Medjurich, Megyurics , hely.

Slavoniában, Péteryári Ge

nerben , Gradiskai Ór rege-

mentnek VIII. kántonjában

46 h kal kath. pléb.val Pos

ta uton Ilova vize mellett ,

Noaszkahoz 2 1/4 mfd.

Ъ/b'd/iifa , 1. Mottling.

hUrfiing , 1. Mödlihg. -

Medmann , Mettmann, vs a'

volt Bergi Nagy Herczs. Raj-

• liai os/.t. 4200 1. posztó, 's

arzél fabr. vidékén van a'

Neander barlang.

JAednoi Ostrow , 1. Réz sziget.

Me/¿«(?4 rés/.e a' Fran, Giron

de oszt.nak erös bor ter-

mesztéssel , legjobb bor te-

rem la Fiti falunál , melly-

nek színe világos veres, 's

könny-uy

$/ledsc/ied Hussein , v. Imatn

Huiseinkis vs, v4 mvs Bag

dads Basaságban Irak- Ara-

biaban , 7—8000 1. agyag-

falakkal; 's szép kertekkel

körül vétetve. Nevét kapta

Husseintól, Ali fijától , ki

Ht elveszett , 's eltemette-

tett, az ö .^azdagon ókesült

sírja , mellyet az utolsó

Persiai Kir.a' herélt AgaMa-

homed aranyoztatott , гег-

fedéllel bévonatott, 's melly

nekij milliópiaszterbe ke-

mellett a'tengerbe

ként a* Schiitáktól , vagy

Ali' követöjitöl. Ezen helyet

18oi-ben April. 20-kán a*

Wahabiták véletlen megtá-

madták, 's két nopiostrom-

lás után ismét elhagyták.

^[edsched Ali v. Imam-AU , kÍ3

vs , v. helys. Bagdadi Basa

ságban , Irak Arabiában ,

egy gyönyörü Mecsettel ,

mellyben Ali' sírja , .ki

Mahumed' vöje 's Hussein

atyja volt, találtatik , ho-

vá a' Schiiták stiregesen bú-

csút járnak. Fekszik egy

dombon terméktelentájon,

Medsched Husseintól 6 órá-

nyira , vannak doledezett

falai, kevés vize , decsa-

C9atornáji újonnan csinál-

tattak.

Medscherda , nagy , mestersé-

ges fó Barbariában Algir-

tól kezdve folytában több

folyócskákkal gyarapodik

's Tunis

szakad.

Wledaa , vs Tremeten orsz.ban

Numidia határánál gazdag

lakosokkal , és nagy keres-

kedéssel,

Meducha , falu Galícziában

Brzezi ker. alabástrom *s

márványvágóval.

Mdu/uszok, Galliában, Garu-

mna torkolattya, ésazOce*

án köztt lakott népség.

Me.dun , falu Nil' bal partján,

kozép iEgyptomba , AI-

fieh Kaschefs.ban, hol 1 Py-

ramis találtatik.

Medway , Meduacus , fó víz

Angliában Sussex, 's Surres

Grófs. határin ered, Kent

tart.bafoly, 's a'Themsébe

szakad , hoi oily sebes, hogy

Chatamig a' legnagyobb

hajókat elbírja 's a' Kirá-

lyi Flotta itt fekszik, melly-

nek védtil szolgál a' Scher-

neszi sáncz.

Medweditza, Don vizének mel

30 *
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lele ffó'ja Orosz. bir.ban. Philopoemon , és Polybius*

Medwnze Ostrow, az az Medve hazája. Az Acfyaeusi f'rigy

sziget Orossz -sziget a* Fe- idejében elpusztíttatottKle-

jér tengerben. omenestôl. Külsö vsa Lao-

Medyn , ker. vs az Orosz Ka- dikia nevet viselt.

luga Helyt. 166 h* 790 1. Alegara, \¿ vs keleti Siciliá-

JMedztbor, Mittelwalde , vs a' ban, régi neve Hybbla ,

Szileziai Oels Herczs. 1 evan. mezzérôl nevezetes volt. 2)

tempi. '8 iskolával. 128 h. fô vs Megárisban régi neve

990 L nagy bor, gyümölcs Visa. 3) volt Megara Res-

termesztéssel,gyolcs 's posz- tiaeotisban , és Siciliában

tó ezqvéssel. is ; de nem nevezetes.

Meenen , I. Menin. Megcsalatott reménység' szigcte, .

Meer , Mehr , hely. Clev. Her. 1. Fehlgeschlagenen.

ben,PrusszusRajna tart.ban; fliegen, vs a' Hollandiai Bra-

Wesel, és Rees között ; 17,58 bantiaban Maas mellett.

a' Fran, itt megverettettek Megeve , vs a' volt Fr. Leman

a' frigyesektöl. oszt. 2020 I.

Meerane, GrófSchohburgi vs, Megna, 1. Burremputer.

Saxoniában Mulde mellett Megnano , vs az innensö Her-

300 h. 2130 1. materia fabr. cz.ség Nápoly orsz. 3770 1.

Meerendre , vs a' volt Francz. Meggyaszó , mvs Zemplén

Scheide oszt. most eggyea. Várm. bor termesztessel

Belg. Kir. 3400 1. réf. Magy. 1. Andrássy GróT

Jldeerholz, mvs az Isenburg- tulajdona.

Méerholzi Gróf. Kinzigtöl Megyer , Nagy mvs Komárom

пега mesbze, 1000 1. egy ka- Varm.ben , Komáromtól 4

stéllyal. \ óra F. U. G. Eszterházy, éa

äAeerhout , vs eggy. Belg. orsz. más nem. fam. Lak. Ma-

déli Brabant. 2470 1. Liquer gyarok kat. és réf. túl. pléb.

posztó 's gyolcs fabr. és temp.kal.Fáczányos kert.

Mtfct {les), vs a' Fran, also" Al- tel, és Urasági épületek-

pesi oszt. 2020 i. bortei1- kel.

mesztéssel. Megye*, Aranyos, mvs Szath-

Meetshofen , vs eggy. Belgy. már Némethi,és Iloba köztt,

orsz. déli Brab. 2300 I. F. U. több nemes fam. Ma-

Meffersdorf, C.50O saf E. Sz. . gyarok és Oláhok, egy. hi-

31° 2' 50" K. H.) falu felsô tüek, és ref. túl. templ.kal

LusatiábanBautzenifo ker. és posta hívatallal.

Queis ker. 488 h. 2230 1. t Me£pw,Müerbisch,Mörwisch

kastéllyal , fonással, fat- nem.faluSopronVárm.FertS

tyú gránát olvasztáesal fe- tónál , jó borral. F. U. So-

jérítéssel , 's material 's prony vs lak. kat. és evan;

* metszött mív kereskedéssel Megyes , Mödwösch , Medi-

foglalatoskodik. asch , Medyasch , Media ,

Megalopolis , legujjabb ugyan, Sz. K. vs egy völgybeti, N.

de még is fö vsa Arkadiá- Küköllö vizének bal par-

nak , 50 stadiumnyi volt tyán, Szebentöl 5, Ersé-

kerülete, a' Lakedemonok- beth vstól 3, Szász vstól 17.

tól szorongattatott 40 kis Bécstol m. e. 106 mfd.Hajdan

helységektbl népesíttetett , mvs, Sigmond Kir.tól nyer-

hol Oresteion feküdt , Heli- te szabadságát 1424-ben.

ezon víz folyt kozepetté. Jussaiban II. Ulaszsótól, és



I. Ferdinándtól megerósít-

tetett 1552-ben kastélyos

templorna egykor Erosségé-

ül is szolgált bésánczoltat-

ván köfallal keríttetvén ,

és tornyokkál felkészíttet-

vén. Ez a' vsnak kozepér»

fekszik , most az evangeli-

kusok' birtokában van. Ben

ne van' az evang. pléb. haz

és Gymnasium, a vs há-

lával ejrgyütt. Kerítésén

hat a' kapu , benne 440 a'

ház. Legszebb épületi álla-

яак a' vásár helyen , es a'

lib utszán. Egy kefemeletü

ház benne a' volt Piaristák

klastroma,kevés az 1 emele-

tü , töhbnyire mind fold-

szint épült. Van itt a' Sz.

Ferencz rendin levo Szer-

r.eteseknek is klastromok,

és templomok ; az eggye-

sült hilücknek fatemplo-

mok , a* reformatusoknak

maganos Oratoriumok. Hir

res az itt levo evang. isko-

lákkal eggyütt. Kath. csu-

pán Normalis iskolájok van;

emlékezetet érdemel tovább

az idevaló táblaszék , posta

hívatal , kiinyvnyomtató

mühely , konyvtár , ispi-

tály , árvahá/á Lak. 1796-

ban voltak" 4473 Szászok ,

I.515 Oláhok, 82 Magy. 195

Czigányok , kik Máttyás

Kir. idejében vertek itt sá-

tort , ,és sokáig ebben lak-

tak. Elnek a' Megyesiek kü-

lombféle mesterség üzesböl,

fôldmivelésbôl , kivált bort

termesztésbôl. Ezzel legne-

vezetesbb is kereskedesök.

Levegojök igen egésséges.

AJegyes лек, Mediascher Stuhl

Erdélyben , negyedik a'

Szász székekkozül; fekszik

a' Segesvári szék . Küköllö

és a' Fejér Vármk. Szebeni,

's Nagy Sinki Székek , és F.

Fejér Várm.nek egy része

közptt. Nagysága 8 □ rafd

Fekvéie alacsonabb a* Szász»

városi , és Szebeni Székeké-»

kénél ; пасу és kozépe/.erü

hegyek nélkül , ceupa sz6-

lötermö hegy dombokkal,

Magasabb , még is a' Kolos

Tborda, és DobokaVárme-

gyei lapályoknál- Azért le-

vegoje is igen gyeng-e , és

kellemetes; fói nevezeteseb-

bek a'Nagyés kis Küköllö,

Hideg patak, 's a* t. vannak

külombféle forrási is; legne-

vezetesebbek a' kénkovesek

В iszne hely.nél. E' Várm,

nek legnevezetesebb terme-,

se a'bor,melyekbolChampá-

niai is csináltatik; gaboná-

]a is terem , 's kukori-

czája. Erdeji és vadai is van-

nak. Marhákat böventart.

ésméheket. 1791-ben mint-

egy 6000 adózó familiát

számlált , egy Kir. vsában,

bt mvsokban , és ai falui-

ban.

Mehadia , (44° $4' го" E. Sz»

4°° Sf l5° К. H.) messze>

terjedt mvs a' Banátusika-

tonai határokon Cserna

mellett , arany mosással ,

's 8 forrásu , hires , meleg

kénkôves ferdökkel , me!-,

lyek Hercules ferdöjinek

neveztetnek. Találtalnak

itt Római régiségek. 262

ház. 1 pléb. L királyi só

hívatal , 's hidvámi tiszt-

ség, kaszárnya , Contumácri

ház , váltó Posta, egy dñlfc

vár , hires barlang (Hara-

mia zugoly ) lak. Oláhok

's Németek.

Mehanie , Mehaigne , fó Lüt-

tichi Her.ben ; Huj vsa fe*

lett Maas vizébe szakad.

lüehahleh-et-Kebfr , f6 vs Gar-

bieh tart. alsó JLgyptombari

egy mesterséges fó- mellett,

nagy , derék , jol épült ,

népes , a' Beynek kö-

zonséges lakhelye. Lako-

si kik küzt ,500 kereeztyének
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vannait, munkások t készí- 's nehány Bécsiek' falftsl

tenek szalamiát , kivált házaikkal,

sok gyólcsot, 's keresked- Meiernbrrg , falu Baváriában

nek. . t Main ker. gyólcs, és muté-

Mehedia , 1. Medea és Maraora. ria szóvéssel 's Manchester

Wiehe* , falu Erdélyben, Ko- fabr,

los Várm.ben , Kolosvártól Meiersdorfy falu alsó Lueati-

8 óra. orsz. uton kivül egy ában Gubeni ker. bortef-

dombon. F. U. több nemes mesztéssel.

fam. LakíOláhok ó-hitüek. Meies, Hegyláncz a' máskép

Mehle, pléb. falu, a' Hildes- sik Barka tart. délirészén,

heimi Hergs. 88 h. .590 1. mellynek része a' Derni

vidékén jó kószén godrök Hegy.

vannak. Meignè , falu a' Franez. Ma-

Mehlis , mvs Gothai Herczs. yenne 's Loire oszt. 660 1. '»

287 h. ггбо-l. fegyver 'svas palakö vágóval.

fabr. Meilhan , mvs a' Franez. Lot*

Mehlsack , vs kel. Burkus orsz. Garonne oszt. 230 h. .3460 1.

Braunsberg ker. Walscha kereskedik gabonával *s fá-

raellett, melly innen 1 mfd val.

re a' Passargébe foly , 312 h. Meillant , mvs a' Franez.'Cher

2140 1. 1 várral. Kereskedik oszt. 980 h. 2 olvasztó ke-

lennel, fonallal, és vászon- menczével az ágyú cmtés ,

nal. 's Charentoni hámor segéd-

Mehran, 1. Indus. . fekre.

"Mehrahha , sziget a' Tzana Meillerage , falu és Franez. ei

terigeren Habessiniában , só Loire oszt. 720 1. vashá-

Barátok lakják. morral.

Mehren, falu Meissen mellett Meillonos , mvs a' Fran. Ma-

Saxoniában , hol a' Meis- yenne oszt. Çhevron erede-

seni porezelán agyag ása- ténél, 1400 I, félporczellán

tik. fabr. 's kôszén ásással.

Behringen , falu az Anhalt Mcimac , vs a' Franez. Corre-

. Dessaui Herczs. Wipper ze oszt. Vesere 's Dordogne

mellett 1.50 h. 820 1. Timsó kózt , a' Correze eredetétol

gödrökkel. nem messze , 474 h, 3000 1.

Mehullidsi, Mehullitsch (4Q® Meimund , gazdag vs Alfieb

1,5' E. Sz.) vs Natoliában Kaschefságban ko/.ép ^Egyp-

Lupat fó mellett, a' Toro- tomban. 10000 1. Itt kezdo-

kökön kívül 500 Görög 's dik a' ceukornád termesz-

200 Grmény, familiák lak- tese.

ják. Kereskedik rozssal , Meinau , kellemes sziget Bo-

gyömölccsel , selyemmel 's deni tóban , hajdan a' Ne«

durva gyapjúval. met rendnek Commenthur-

Mehun , Meun , vs a' Franez. sága.

Loiret oszt. Loire mellett Meinberg , falu a* Lippe-Det-

872 h. 4420 h festéssel, 's moldi Herczs. 64 h, van itt

bor kereskedéssel. 1 érezes forrás. kénkoves 's

tyleidling , pléb. falu Ens alatt vasrészecskékkel.

levo Austriaban , Wien fó Meinsdorf, falu a' volt Bergi

mellett, a' Klosternenbur- Herczs. Ruhr oszt. gyolcsi

gi intézetnek tulajdona, 1 czérna , czwillich , (sáhos

3*ath, tempi, jo, prvps kuttal, vászon) «zappania.br,



Nleinertshagtn , vs ugyan ott

no h. 600 1.

tli.einingtn , (Szász) Hercze. a*

volt Rajnai szovetségben ,

áll a' Hennebergi Grófs. v.

Unterlandbak részébôl , 'e

a* Coburgi Herczs. egy ke-

, -rül.böl, vagyOberlandból. 18

ißt Q mfdnyi térrel 44010

1. Jövedelme 350000 for. ka-

tonai ereje 300 ember , fö

's Residentziás vsa

Meiningen, 33' 53" É. Sz.

28° 4' 11" K. H.) Henneber

gi Grot's, ban Werra niellelt

350 h. 4uo 1. Emlékes ittaz

Érzsébet kastélya (a' Resi-.

dentzia) kbnyv , 'я pénz , 's

természeti dolgok tárával ,

'3 a' Szász Hennebergi köz

Archívum , utobb 1 Lycae-

мт , Polgár Iskola , falusi

tanítók' iskol.lja , árva ,

jobbító 's fonóhaz, posztó,

gyolcs 's parket fabr.

Meironnes, falu a' Fr, alsó Al-

pesi oszt. Hubayr mellett

koszén ásóval.

WLeisdorf , pléb. falu , Selke

mellett a' Blankenburgi

Herczs. 130 h. 700 l. 1785-

ben az itt való kószén gö-

dör 3744 taliga kôszént a-

dott.

bíeUeldingen , falu Carinthiá-

ban Klagenfurti ker. ezüst-

bányával 's olvasztással.

t&eisenthal , falu a' Fr. Mosel

oszt. 290 К üveg hutával ,

melly naponként 1400 ora

üvegeket készít, 's egyhá-

morral.

Weissac , vs a' Fr. Correze oszt.

1880 lak.^

Meiszau , kis vs Ens alatt levo

Austriában , Manhard hegy

alatti fertályban , hires a"

jó sáfrányról, melly vidé-

kén termesztetik , fekszik

a* Manhard hegy tovénél ,

van egy pléb. 1 kastélya 's

váltó postája 92 ház.

üleisten, Misnia, ker. vsSz,ász

orsz. 89 1/2 □ mfdnyi tér

rel. Gazdag gabonárá , bor

ra, gyümölcsre, lenre, kom-

lóra , réti termésre , 's fo-

vénykôre nézve. Fö vsa

Dresda.

Meismn , Misena , vs a' most

nevezett ker. Elbe mellett»

mellyen keresztül egy mes-

terséges , részént fedett híd

vezet, 511 ház. 4350 lak.

Káptalannal , az Afrane-

umnak nevezett Herczegi

iskolával , S. Afra hegyén, a*

Franciscaneumnak nevezett

vsi deákiskolával, hires por- .

czellánfabr. Albrechtsburg-

ban 600 dolgozókkal, melly-

nek mívei a' sürü, fényes,

's ftnora készítésre nézve a'

Japaniait is megelSzik , no,

ha a' formák szépségét, raj-

zolást 's aranyozást tekint-

vén, a' Bécsiek 's Berliniek

ezt felülmúlják. Jó bor ter-

mesztéssel , melly egy bor

termést intézó* társaság ál-

tal elömozditatik , posztó

szövessel, 's fazékak csiná-

lásával. A' nagy templom-

ban , mellynek egy magas

fedeletlen tornya van , vâ-

gyon a' Herczegi kápolna r

a viaskodó Fridrik örökö-

sinek sir|a¡kkal egész 1539-

dik esztendeig. A' boltozott

vár kápolna feljebb áll ,

mint sem a' vs templomá-

nak tornya , *s egész a' Sz.

Afra Hegységig ér.

t&eitienheim , vs a' Fr. S a ai

oszt. Glan mellett 1730 lak»

üveg hutával 's kószén gö-

drökkel.

SíeUzner , legmagasbb hegy

Hessen-Casselban , nagy ba-

zalt golyóbis sok szirtokkal,

meredek sziklákkal , 's em-

lékre méltó barlangokkal,

2184 lábnyí magas a' ten-

ger színe felett , 's tetejé.n

1800 holdnyi rétek vannak,

'» egy koszén gödör, egy



to , *s szép források a' haj

lásán , mellyek 86 malrao-

kat hajtanak.

Wieistersdorf, falu Cseh orsz.

Leitmeritzi ker. 9,5 ház. hol

a' Velenczébôl hozott ol-

vasztott gyöngyök simítat-

»ak. Vannak ítt üveg hu-

ták is.

'Mekines , Mequinez , Meknes.

Elég nagy fallal bekerített

vs Fess bir. Afrikában, Fess-

töl egy napi járó földre ,

kies hidakkal rakott folyók,

*s canálok által nedvesített

rónaságon, mellyen mivelt

dombok is vannak. 15000

lak. számos mecsetekkel ,

szép palotákkal 's gyönyö-

rü ferdökkel ; útszáji nin

kis Asiában * Cappadocia e*

Pamphylia között.

Melasso , Millesz, a' régi Mi-

lesum, hajdanderék, most

kis vs Natóliában , nem

messze a'tengertpl, a' még

látszatós régiségekrol hires,

mellyek közt egy csak nem

seriellen Mausoleum (te-

metôbolt)fejér márványból

• két csúccsal , Corinthiai

szqborral , 's Pyramis forma

fedéllel > nevezetes. Vidé-

kén jó dohány, és pamut

termesztetik ; van kereske-

dése viasszal 's mézzel. Le-

vegöje egésségtelen \s a'

skorpiók pizsegnek. A' Mi-

lesius Thaies születése he-

lyé.

csenek kirakva, 'e télben Melawi, szép, és elég tágos vs

igen sárosok, látásra mél- Minien Kaschofságban , kö

tók: a' Királyi palota ma

radványi , mellynek köre

nagyobb a' vsénál , de föld

indúlások által elrongálta-

tott , van itt 1 Barát klastr,

mellynek tagjai a' keresz-

tény eklávok' kiváltására

ügyelnek. Ев, és Fess közt

van egy derék fogadó,

Mekran, 1, Macran.

Mela , kis folyo Lombardia

felsö szélén , Bre*cia vidé-

két nedvesíti , 's Oglio vi»

zébe foly.

"Melada, Meleda Zapuntella,

két szigetek a' Dalmatziai

partok mellett, 70 révpart-

tat, és halászattal. Terem

itt sok czitrom , naranrs ,

's bor.

Melan , vs a' volt Fr. Leman

oszt. 3470 lak.

Melanchlûeni p. fekete gunyá-

jú, emberevö népség, a' fe

kete tenger , és Maeotis tó

körül Sarmatiában , Euro- Meicsia ,

zép ./Egyptusban , a' Nil

nyugoli részén , az ö boz-

zá tartozandó 9 faluival 's

vidékével Mecca' tulajdona,

mellynek eszt.ként gaboná-

ból álló adó helybe horda-

tik. Útszáji egyenesek , 's

van egy iól épiilt Bazárja.

Me/azzo , Mylae , vs, jó rév-

parttal, egy kis tenger öböl

mellett, Val diDemonában

Sziciliában , két része van

eggyike , melly meg van

erftsítve , egy hason nevü

folyónál , a' másik , tenger

öbölnel fekszik , 's réve van,

mellynek torka várral vé-

detik. 1445 ház. 5780 lab.

kik tin halászásbói élnek

a' Szicziliai fa olai is .innen

hordatik , leginkább Livor-

no , Genua 's Marseille fê

lé. Terem vidékén sok tüs-

kemakk , mellyböl manna

készítetik 1 's olajfák.

pában.

Melanio , (kis 's nagy) két

Torök mvs Dalmátziában.

Melas , fóvíz 1) Graeciában,

több tart.kat nedvesíte ; a)

Várm.

tempi.

tôt falu Trencsén

Vág mellett, katb.

foldmiveléssel . ré-

tekkel, kertekkel , tüzifá-

val , sz&lo neveléssel, 's sa*

vanyú kúttal.
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Melderstein, (6.5o 56'5o"E. Sr..) ház. egy szegények gyámol-

vasbánya a' Sv¿tziai We- házával 's 1 ispitállyal.

sterborn tart, melly eszten. Melgig , 1. Wad Dschiddi.

ként 1200 hajó fontnyi vas Melgren, vs a' Fr. Finisterre

rudakat ád, oszt. 21.30 lab.

Л/eldi p. 1) népség Parisju- Meliapur , Mallapuram, Mai-

sok mellett Matrona vize

mellett , to vssok Jatinum,

vagy Meldi (most Meana)

Galliában , Meldusok vol-

tak Bélgica Oalliában is.

MeIdola , folyó агоп neviïHer.

ben , Romagna tart.ban , az

Egyházi birtokban, Para-

phili házhoz tartozik,

JMeldorf, mvs vsi tôrvénnyel,

's fö helység Holsteinban

Miele mellett, .360 ház. az

lapur , Sz. Tamás, vs Kar-

natik кer. az Anglus Madras

Praesidenségben , keleti In-

diában , egy tenger tiböi-

nél, melly revpartot képez ;

Tamás keresztények , Por-

tugallusok maradéki,Muha-

medanusok 's Hindusok lak-

ják; 2 kath. tempi. 1 klast.

1 kath. Püsp. pam.ut fabr.

A' Sz. Tamásnak vélt sírját

sokszor meglátogatják az

ide való katholikusok.országi tbrvényszék helye,

Meldruni , mvs a' Scótziai A- Melibaea , sziget Syriában О

berdon Gróf. 800 lak.. ha- rontes oblénél.

risnya fabr.

Melé, fok a* Genuai Herczs.

Szardiniai Király alatt.

Meleda , 1. Melada.

JMeledila , vs Barka tart. Bar-

bariában , lakosi nagy ré-

szént földmivelök.

Melitta , Manila , Spanyol vs

1 kastéllyal Fesz Kirs. észa-

ki Afrikaban Gart tart, a'

déli tengertöl korülvéve, 's

csak egy hid által a' füld-

del kozó'sítve , cooo lak, az

örseregen kívül.

Meleqnano , vs Lomb. Vel. Kirs. Melinde , ország a' Zanguebari

3000 lak

Melenki , (55° Ю' É. Sz. 59O 10'

K. H.) kerületi vs az Orosz

Wolodimir Helyt. ynscha

mellett.

Meies , folyó Jóniában, Smir-

nánál ; hol Homerus szüle-

tett Herodotus szerént.

Melese, vs a* Fr. Ule és Vi

laine oszt. 2500 lak.

Melfi, Melphi , vs a' Nápolyi

Basilicata tartom. РЦврёк-

séggel.

Melgar de Romental, hires fal

lal kerített mvs Kaso Pi-

suerga vize mellett Palencia

tart. a' Spanyol Lean Ki-

rályságban.

^Melgar de Yuso , mvs, fß helys.

egy GroTs. Palencia tart. a*

Spanyol Leon Királys.

Melgazo, (42o 7' É. Sz.) erös

határ vs a' Portúgalliai En

tre Duero e Micho tart. 158

partokon keleti Afrikábarí

Quilimanzi v. Kiimanzi ío-

lyóvizmellett,elég kicsiny,

de gazdag , riskását, árpát,

patátát', jó dinnyéket, ne

mes déli gyümölcsöt, pál-

mákat , 's más hasznos plán-

tákat terem ; szelíd állatjai

nincsenek , juhai kôvér far-

kuak , baromfiak , halak ,

's vadak böven talaltatnak.

Lakosi kevert Arabsok, ?s

Kafferek maradékjaik , vi-

lágos barnák,fekete barnák

's fehérek , a' Mahomed hi-

tét vallják. Derék kereske-

dôk , vérengezñk 's egy igen

tisztelt Fejedelemtol iga/--

gattatnak , ki szoroS itélet-

tel kormányozván ííket ,

szokás szerént a' nagyobb

vétkeseket saját kezév.el

veri , a* kiseebb vétkesektt

pedigTisztjei által yeretts-f
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ti. F5 vsa tó postával , 145 ház. a' Du-

Vlelinde , (:p D. S.) nagy, gaz- na 's egy hason nevü folyó

dag, jól épült, szép muía- mellett , melly Dachsberg-

•tó erdökkel vegyes rónán , délre ered , Zwengbachnál

elég nagy, de nem bátor- a' Münket felveszi , 's Melk

«ágo* bikkes mellett. Házai mvstól nyugotra a' Dunába

földböl. valók, több emele- szakad.

tüek, lapos tetftkkel. Lako- Mella , kis mellék viz Olasz

si mind gazdagok , mert In- orsz. legfelsö részén , ered

diával nagy kereskedést üz- a' Trompia vôlgyébol , 's

nek, a'hová aranyat,am- a' tole igy nevezett Olasz

brát, elefáht csontot, szur- osztályon keresztülfolyván,

kot 'e viaszot hordnak. Az északról délre az Oglióba

itt lakott Portugallusoknak szakad. Az elöbbi

ezabad vallas engedtetett ; Mella oszt. áll a' hajdani Bre-

van egy kastélyok , több sciana Velenczei tart.ból '$

templomok tisztelettel fo- felosztatik 4 ker. (Brescia,

gadtatnak,, 's nagy közök Chiari , Verola - Alghisi , 's

van mindenhez. Salo) .59 □ mfdon 298790

iAelite, a" kôzép tengeren , Si- lak. számlált, Fö vsa Bre-

ciliai partokhoz közelebb , scia; • ,

mint az Afrikaikhoz fekvö Melle, (¿2° 12' <i\" E. Sz. 26a

sziget, )6l építtetett, jó rév- о' 52" К. H.) mvs az Osna-

vel birt, , Juno templomá- brücki Herczs. Else mellett,

val, és szép pamuttal gaz- egy luth, 's 1 kath. tempi,

dag volt, itt tôrtént Sz. Pal 120 h. 1200 lak. gyapjú 's

hajótorése, most Malta. gyolcs fabr. 's kereskedéssel.

~$ЛеШеае, Melita, Malatia, Se-, Melle, vs a' Francz. 2. Sevres

miramistól építtetett vs Eu- oszt. 279 haz. 174a lak. szas-

phrates mellett, szép lapá- szadron fabr, gabona , liszt,

lyon kel. Armeniában , egy 's vágó marha kereskedés-

Nestoriaöus Püspök lakhe- sel.

lye , Abulfurad hazája , a' Melleraye , falu a' franc. Ven-

keleti tôrténetekben hires dée ószt. a' Nagy-Lay mel-

város. « lettóoolak. 1 vashámorral.

yielitenia , 1. Imcreti. Mellerstadt , 1. Meirichstadt.

Melitopol, ker. vs. a' Krimi v. Melli , "ország Nigritziában(

Nogayi pusztában az Orosz Afrikában > Királlya, lako-

Tauria Helyt. a'Moloschna sival Mahometet követi ; jó

tó 's víz mellett 400 lak». aranyésgumi kereskedéssel.

Melitto , vs Nápoly tart. 2450 Mellingen, kath. vs a' Helvé-

lak. tziai Argau kant. Reuss mel-

M<?/*, Mölk, mvs Ens alatt lett, a' Zürichböl Bernbe

lévó Austriában, a' Bé'isi vezetö ország - út mellett ,

erdö felett fekvô fertályban transito kereskedéssel.

hegyen épült hires régi Be- Mellingen , kis vs a* Weimari

nediktinus Apátsággal , (ez Herczgs.

~a' gazdag aratások miatt MeIiis , derék , míves mvs a'

tellvesméronelcneveztetik) Helvetziai (xlarus kant.kén-

gazdag templommal , ter- koves ferdövel.

mészeti dolgok' 's pénzek' Meli, v. Meget-Tondern , melly

Cabinetjével, levé! 's könyv- annyit tesz mint Nagy-Ton-

t&rral , kath. Gymn» 's vál- dern , most csak falu &'
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Schackenburgi Grófs. a' Melun , Melodunum , ("48° 31'

Schleswigi Herczs. itt sok 55" É. Sz. 20= 16' K. H.) fó

szép csipkék készítetnek ,

mellyek a' Brabantiakkal

vetélkednek.

Melnik , ai' 50" É. Sz. 32o

7' 37" K. H.) vs Cseh orsz.

Bunzlaüi ker. egy hegyen ,

Elbe mellett , 170 ház. 22.50

lak egy s/.ép Esperesti temp,

kastéílyal 's házzal 's de-

rék szölöhegyekkel.

Melnik , falu Cseh orsz: Kaur-

zimi ker. 13 ház. hol legin-

kább szép fehér üveg fabri

vs a' Fr. Seine , és Marne

oszt. a' Seine í'olyóvize mel

lett , melly ezt két ágban

keresztül folyja , 's 3 részre

osztja , e/.en részek 8 boltú

kohídak által eggyesülnek,

régi, de nem szép , 819 ház.

6110 lak. karton fabr. fes-

téssel , 's 1 üveg fabr. erö-

sen kereskedik a* Seine vi-

zén Párissal; ama hires Am-

vot Jakab tudós Püspök'

születéshelye.

kákhoz való agyag ásatik , Memalik , 1. Mamelukok.

melly erösen más orsz.kra Memel , lengy. Niemen , folyó

is elhordatik

Melodía barlangja , I. Fingál

barlangja.

Melora , kis sziget a' Toská*-

nai nagy Herczs.

Me/os most Mi/o , egy a' Spo-

radi szigetek kozül.

MeIrand , vs a' Fr. Morbihan

oszt. 2630 lak.

Meirichstadt , Melierstadt , vs

viz Prussziában ered as O-

rosz Minsk Helyt. Tilsittöl

2 mfdnyire , Perwalkinél 2

részre oszlik, mellyek Rusx,

és új Gilge neveket visel-

nek , 's mindketten a' Kúrí

öbölbe omolnak, 's formál-

ják a' termékeny Tilsiti a-

lacsony tájat. Nyáron hajót

i* .elbír.

a' Würzburgi nagy Herczs. Memel, (550 42' 15" Ë. Sz. 28°

Streu mellett 300 ház. 1540

lak. gyümölcs termesztés-

sel , 's kapcza kotéssel. Itt

gyözte meg 1077 -ben IV.

Henrich Cs. Sveviai Rudolph

ellenkezôjét.

Melschede , 1. Meschede,

MeUele, vs eggy. Belgiom orsz.

Flandria tart. 2290 lak.

Meisen , Mölsen , Hohenmöl

sen , vs Saxoniában , Thü-

ringi ker. 70 ház. Itt sok

sait 's írósvaj készítetik.

Melsungen , vs a" Fuldai Hrczs.

Fulda mellett, mellyen ke-

resztül egy öt boltozatú kö

hid vezet , fallal korülvéve,

4,5' 5" К. H.) erös vs kel.

Prussziában Insterburgi ker,

a' Dangének a' Kúri öbölbe

szakadásánál 610 ház. 5110

lak 1 luth, fô tempi. 1 de*

ák iskolával , 1 réf. kath.

'I Letty templ.mal , jó rév-

parttal, holkishajó készí-

tö hely is van. Borostyán-

kö 's hajóevezo lapât fabr.

Kereskedik hajónak való

fákkal , gabonával, len ,

kender , bñr , ha jora való

hús 's egyéb éléssel. A* vs-

tól nyug.ra az ôbôlnél több-

fürész malmok vanriak.

Memelik , 1, Mede.nblick.

5 kapukkal, 1 Kir. várral, Memelsdorf, mvs Baváriában,

2 tempi. 1 tárházzal , 40З Main ker. gabonát 's fát

ház. 2900 lak. kik famí- termô vidéken. 467 lak. or-

vekböl, posztó 's gyolcs ké- szági torvényszék' helye. ,

szítésból élnek. Memmingcn , (47° 59' 4°" E,

Melton- Wlowóray , mvs, az An- Sz. 27o 50' K. H.) vs Bavá-

glus Leicester Grófs. nagy riában , Hier ker. Illertöl

marha kereskedéssel. nena теылёхе , ho\
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Aach patak ömlik, iioö h. Asychis keletrfil , Psammî-

6450 lak. Appellatiós tör

vënyszék' helye , postaház-

zal , politzia íelvigyázóval,

vsi törvennyel , 's számadó

tisztséggel. Van gazdag

bönyvtara , muzsikai Col-

legiuma, jó beteg 's korhá-

zai, harang-ontése, puska-

por, dohány, bor, vászon,

's pamut fahr. Kereskedik

finom gyólccsal, parkettel,

kartonnal , sóval , komló-

val , gabonával 's t. ef. Vî-

rîékén vannak réz 's vas

morok.

ftlemnones , ^thiopiában , Nil

vizének nyug. partyan Aga-

them szigetnél lakott nép-

ség.

Memphis, most Cairo közep

^.gyptusban, fövsa azon ne-

vü Nomosnak , hajdan e-

gész ilLgyptus fövsa , es a'

régi Királyoknak második

lakhelye; NU vizének nyu-

goti partyától 3. Schvenus

Deltan fölül , zsidóúl Nophj

v. Moph , arabsul Misr , v.

Menuph nevet visel. E' nagy,

tés népes vsnak 1.50 etadi-

umnyi volt a' kerülete, és

így Alexandriánál nagyobb

volt, és legjelesebb is. Egy

Nil vizébôl vont csatofna

tich delröl tornáczokkal fel-

ékesítették. Templom elei-

be Amasis egy 75. lábnyi

Kolossust állíttatott,minde-

nik oldalára egy köböl va-

gatott 20 lábnyi magas kép-

oszlopot emeltetetelt í volt

itt Dedalusnak egy fa osz-

lopa, ki a' legtornáczot é-

pítette; Apis, Osirisnak jel-

képe , itt tápláltatott , 's

tiszteltetett; Vulcanus tem-

ploma elött levo oszlopos

udvarra vitetett a' tisztel-

tetés , vagy láttatás végett.

E' templomtól délre áílott

Proteus pompás ékességü

Sz. piaeza ; az idegen Ve

nus, vagy Helena, v. Luna

asszony' temploma , e' kör-

nyékben Tyriu»ok lakta-

nak ; Amasis Kir.tól b.ely-

heztettek ide hivségekért ;

a' Kabiroknak, és Serapis-

nak is volt itt templomok,

ezelött voltak néhány sphin-

xek , mellyek idövel elön-

tettek. Kambyses megfer-

töztette e' vst ; itt esküdtek

öszve a' ia, Királyok ; itt

gyözte meg Amasis Apries

Királyt , 's a' t. Pusztúlt he-

lyén Gire helység fekszik

mostanában.

által nedveeíttetett, és ma- Menai , folyó viz, vagy in

gas gát által ôriztetett az

áradása eilen. A' felesleges

viz egy nagy tóba csapolta-

tott, melly föld ásztatásúl

¡s szolgált. Igen alkalma

kább tengerszorulat Angliá-

ban, északi^alesben, melly

az Anglesey szigetet, 's a'

Caermarvan Grófságot egy-

mástól elválasztja.

tor volt a' kereskedésre : mi- Menam , az-az : nagy folyó bel

vel minden Nil fei, 's alá

menô hajók itt mentenek

által. Mènes építójének ki-

rályi palotája pompás volt

ugyan , de még se mérkez

sö Indiában , melly 3 sza-

kadással a' Siami tengerö-

bölbe omol , mellyek köz-p

zül a' keleti leghajózha-

tóbb.

hetett a' Thébai lakhellyel ; Menamkom , a', legragadóbb

Vulkán temploma volt itt folyó tulsó Indiában , 's egy

legfelségesebb, ékesíttésére a' legnagyobbak közzül A-

Sok Királyok adakoztak , siában , yeszedelmes hor

Meoes építtette azt, Moeris mok-dombokkal , 's magas

¿gz.ról, Proteus nyug.ról» vizomlásokkaltele.



- <77 -

Ifienangkabo , íegderékebb tart. hai Helvetziai la kant.nal*-

a' Jteleti Indiai Sumatra hasonnevü ország bíróság-

sziget' nyugoti partjain , ban, most fovea egy hasoa

mivel , Malayi lak.kal , ró- nevä kerül.nek , Helvetziai

na , 's a' sziget' leggazda- Tessin kant. i pléb. 3 Must,

gabb része. Ebben birják eros selyem míveltetéssel ;.

a' Hollandusok (most Fran- *s vidékén kénkôves for-

cziák) Padang tartományt. rással.

Menars la Ville , 1. Mer. Mènes , nagy Oláh falu Arad-

Mende , Minas , Memmate , Vár u. bombón épült , kas-

(440 31/ а" Б. Sz. 21° 9' 35" téllyal , melly a'Kamaráé;

К. H.) fövsa' francz. Loze- egy nem eggy. Görögtemp.

re oszt. a' Lot mellett levö bora л eres , 's szesze erös ,

hegyen , rosszúl épült 910 ízes , 's a' Tokai után Ieg-

ház. .5020 lak. Püsp. 's az híresebb , legédesebb, leg-

osztálybéli to kormányszék- erösebb, 's legdrágább.

kel. Emlékre méltók a' íü Meneton-Salon , mvs a' Franc,

tempi, tornyai miatt , 's az Cher oszt. 400 h. 3280 lak.

ugrókutak. Vannak itt nyo- vasmív fahr, 's bor keres-

mos szasszadron ,• 's gyap- kedéssel.

jú mívek. A' kereskedése Meneton sur Chbr , vs a' Fran*

sem megvetö. • " Loire* és Cher oszt. Cher

"Menden, kis vs Hohe fó mel- mellett 180 haz. 1710 lak. 1

lett , a' Hassiai Westphalia! kastéllyal , harisnya fabr,

Herczs. ■269 ház. 1370 lak. 's pergamena fabr.

selyem 's tô fabr, 'Mentwtsche , 1. Napolî di Mal-»

iAenducina, fok California szi- vasia.

get' nyugoti partján , észa- Mengen , vs Würtefnbergá-

ki Amerikában. ban a' Bodentavi oszt.ban,

Mendoza, (33° 19' D« Sz. 308"=» Ostrach és Ablachfók közt,

31' К. H.) fô y& a* Spanyol mellyek a' vs alatt a' Du-

Cuyotart. déli Amerik. An- nába szakadnak. 1670 1. kik

des hegy tovénél , sikon 6000 mind fôldmivelédbôl 2 pléb*

lak. bor 's gyümólcs ter- val, 1 ispitállyal több esz-

mesztéssel; a' tart nyi Cor- tendei sokadalmakkal.

Vegidor lak'ja. Innen né- Mengen , falu Badenben Trei.

hány mfdnyire Upsalatá- sam ker 135 h. 640 L tobák

ban vannak gazdag ezüst fabr.

bányák , melly helység bor Mengeringñausen, vs a' Waldec-

's gabona kereskedésével az ki Herczs. 1200 1. 1 kastél-

itt valókat is meggazdâ- lyal.

gîtja. Mengersgereuth, falu Meinin-

Mendotas tilgetit , L Markesas gen Herczs. 30 h. 280 1. kik

szigetek. fa portékákat készítenek.

Mendra, vs 's tartom. a' Fetsan Mengus/alva, Mengsdorf,Mink-

bir. északi Afrikában , hol sdorf, tôt falu Szepes Várm

a' földben 's a' sós tavak- Poprád mellett 56 kath. 276

ban a' mineral úgy neve- evang- 1. kik sütö 's mosó

zett Alcali tonna találf atik, tekenyÔket készítenek.

mellyel a' Törökök böröfcet Mengualde , falu a* Portugal

's pamutot veresre festenek. liai Beira tart. nagy mar-

Metidris , Mendrisis, (4,5° 5°' ha vásárokkal.

É. Sz.) hajdan fôvs a' né- Menhardsdorf , MenyhéfdfaU



va C49° 4' 55' & Sz. 38° 7'

35'' K. H.) Tizenhatodos fa-

lu Szepességben îao h. kat.

l evang temp. német753 e-

vang. 's 189 kath. 1. kik

földmivelesböl, gyólcs szö-

Vesböl pálinka fôzésbol 's

lónevelésból élnek. A' fahl'

kevés erdejében találtat-

nak szarvas gombák.

Menieh . 1. Minieh.

Menil-Hubert , falu a' Francz.

Orne oszt. 1030 1. Bomba-

sin 's karton fabr.

Menin , Meenen , Menena,

0=» 49- -É. Sz. 2o=> 44" K.

H.) erös vs egyes. Belg. orsz.

ban Lys mellett 4910 lak.

gyolcs , selyem , csipke ,

posztó , Ьбг , tobák , 's pa

piros fabr. 's fejérítéssel.

Mens , vs a' Francz. Isère oszt.

Vanne mellett 2010 1. kik

közt sok takácsok vannak.

Mentale, Menslet , 1. Babire.

Menschie , munkás mvs felsô

¿Egyptomban a' Nil vblgyé-

ben , a' Nil' keleti partján,

nagy vásárokat tart. Lát-

szanak itt még a' régi Pto-

lemais vsnak omladékai.

Mensurat , 1. Mesurata.

№entana{\a) hajdan Nomerni-

tum, hely.Teverone vizénél,

Sabina tart.ban. az Egyházi

birt. Regenten hires vs volt.

Mentone, (43= 4,5' E. Sz. 2.5o

io' K. H.) vs a' Francz. ten-

geri'Havasok oszt. 300 h.-

3290 1, 1 kastéllyal 's rév-

parttal. Készít esszentziá-

kat 's illatos olajokat , 's

kereskedik.

Menuf, f'ô helys. a' Menufie-

hi Kaschefságnak , Crarbi-

eh tart. also ^gyptomban,

fallalkorülvéve , de rosszúl

epült'4—5000 1. s/.ép , kie>,

egésséges termékeny he-

lyen t Delta' déli részén ,

egy már nem hajózhato

mesterséges fó mellett.

Menzahleh, kis, részént össze-

omolt vs Scharkieh. tart.

alsó ^gyptomban, egyha-

sonnevü tó 's Achmura csa-

torna mellett , , Damiattól

délkel.re 6 mfd 2000 1. se

lyem 's vitorla kézimívvel,

's más hitványahb fabr.

Menzaleh , tó also iEgyptom-

Srhackieh tart. majd 24 ó-

rányi hosszú , 's 8. szé-

les ; hosszú , keskeny 's a-

lacsony föld csúcs által a'

kozép tengertol elszakasz-

tatik, melíyel 2 nyílás ál-

tal ezen csú< sban t. i. a' Dy-

behi 'sAmfuredjei által,rnel-

lyeknél a' Francz. erüsége-

ket építettek , közösül , a'

tó 4—26, lábnyi mélységü '»

halakra nézve igen gazdag;

a' szigetei közt nevezetes a'

Matharieh. -

Menzelinsk , ker vs az Orosa

Orenburg Helyt. nem mes-

sze Yk vi*étol, 700 1.

/Wenzingen, hegyen fekvö pléb.

falu, 's fóheíysége egy ha-

sonnevü ker.nek azonnevü

kantonban.

Meppel , mvs az eggy. Belgy.

orsz. Drenthe tart. Havel-

ter-Aa mellett 3660 l. Tor-

fa ásással 's szovéssel.

Meppen, Grófs. az Arembergi

Herczs. 33 □ mfdön 3100«

1. 1 50000 for. Jövedelemmel.

Fo vsa

Meppen, (52° 41' 3,5" E. Sz.

' 24° .55' ,56" К. H.) vs a' Ha-

jének az Emsbe folyásánál,

3000 l.Cichóriával kereskedik

Mequinenza , vs 's erös vár egy

sziklás szirtenCataloniáhan,

az Aragoniai határokon ,

Ebro vize mellett , hol a'

Segre ebbe foly.

Mequinez, 1. Mekines.

Mer, Menars la Ville, vs a'

Francz. Loire es Cher. oszt.

460 h. 4210 1.

Mera , fó Helvetziai Grau-

biindsen kant. melly Riva

mellett a' Cómo toba omul.



— <79 —

$/leraksch , I< Marocco. Meretinzen , Icaetély *s a* Tï£*'

Merau , vs Tyrolisban , Inn met Rend* Commenthursa-

ker. Passegenek az Etsbe fó- ga also' Stiriában , Marbur-

sónál , б temp. Gymnas. gi ker. a' Drávától nena

LycaeummaL Gyümölcs 's messze.

bor termesztéssel , érczes Mérfóld , 1. Mértfôld.

vízzel, vasbányával, orszá- MergentAeim , egykor Mergen-

gi ttírvényszékkel's száma- thai, vagy Marienthal, vs

dó tisztséggel.

Упегапп , 1. Meerane.

HAerbath, kis vs az Arabiai

Jemen tart, hasonnevü fok

mellett, szolgáltat sok tö-

menyt 'a macsfca mézet ,

's a' t.

Würtembergi Kirs. Jaxtor-

szágbíróságban.Taubermel-

lett433 h.2900 l.Gymnasium*

mal, zsebórákkal, 's háris-

nya fabr. Hajdan a' Német

Rend' nagy Mesterének

lakja.

"Merchten , vs Belgyiom orsz. Merghe-m , 1. Merville.

déli Brassan. 27.30 1. Mergui , (12° 20' D. II.) ke-

tAeicia, neve egynek a' 7 tart,

nyok köz/.ül, mellyehet az

Angol szászok Angliában

állítottak fei,, midön itt

letelepedtek.All e' követke-

zehdö 19 Shiresekböl , vagy

Grófs.gokból : Hartford ,

Buckingham. Oxford, Glo-

cester , Monn'.outh ,- Nort

hampton , Hereford , Wor

cester , Warwick, Bedford,

reskedô vs Birmanni bir.

hátulsó Indiában a* Tenas-

serimnek egy öbölbe sza-

kadásánál , révparttal ,

melly az Indiaiak közt leg-

jobbnak tartatik. Kereske-

dik czinnel , 's riskásával.

Mer| ' -Archipelagic , fekszik

a' most nev.ezett vs mel

le 1 1 , a' szigetei majd mind

termékenyek jó rev partok-

kal el intézve , de vannait

szint oily vadonok is.

. Huntington, Rutland, Lei

cester , Stafford , Shrop ,

Chester, Derby, Notting- Mcrjda , Augusta Emérita, vs

ham, és Lincoln. Guadiana fó mellett a' Spa-

Mercoeur , falu a' Francz. Cor- nyol Estremadura tart. Van

réze oszt. 970 1. piskolczbá-

nyával.

tñarcogliano vs a' tulsóHerczs.

Nápoly orsz. 3020 1.

Ъ/Íercopail , Mercopoly szabad

kir. vs Horvát orsz. Zágráb

» régi j de szép köhidja a'

most nevezett vízen keresz-

tül, 3 pléb. tempi, ispitá-

lya. A' hajdani dxszemeg-

csökkent. Vidékén sok Ró-

mai régiségek találtatnak.

Várm. Postaházzal , hires Vñerida , Yucatan , Intenden

a' Spanyol juh tartás mi- tzia Spanyol orsz. 5977 Q

mfdön 46.58000 1. ^tt van

Merida , (21° 38' E. Sz.) v».

10000 I. 3 fókkal 's igett

att.

Merdn , 1. Мегза.

Merdan , k. sziget Norwegiai

partnál, Christiansand mel

lett.

yVerdignnc , vs a' Ff. ész. par-

tok oszt. 3130 1.

"Merdin , 1. Mardi-n.

Wierect , vs az Orosz Wilnoi

Helyt. a' Merecz 's Niemen

fók egybe szakadásoknál.

TS\ereegat 1. Maniana.

hasznos plántákkal korül-

véve, gazdag; van Püspo'k*

sége, és Seminariuma pa-

mut materiák készitése , 's

a' 6 mfd távol íéVo Sizat

kikötÖ által eíomozdított

kereskedése.

Serine, kevessé ismert orsju

kozép Sencgambiában , kis
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■ térü, délre erdôkkel bénô-

ve, máskép termékeny, né-

pes , böven terem ga-

bonát , mindenféle kerti

plántákat, pamutot, indi-

gót , dohányt , 's elég va-

dakat. Lak. nagyobb részt

pogányok , a' többiek Ma-

homedánok , de jóakara-

túak , dolgosak , mívesek ,

's szembetünö Karaváni ke-

reskedést üz.

Merioneth, Grófs. ész. Wales-

ben Angliában , Határai

ész.ra Caermarvon, és Den

bigh Grófs. к el. az utolsó,

'e Montgomery Grófs. nyug.

àz Irrlandi tenger > .30 Q

mfdön 4 vsal 's kis várral,

¿7 Eklezsiákkal , 13048 h.

60330 t. szép Havasi tart.

tele )uh legelôkkel , innen

a' gyapjú 's a' juh fo kin-

Câeï , osztán más szelíd

niarha, vad, hal. Lak. ké-

szítenek flanellt, 's gyapjú

kapczákat, fô fóji a' hallal

bövelkedö Deen , 's Dytfi.

fö vsa Harleeb.

Merkendorf , vs Bavariában

ftezat ker. 300 h. festö fii

termesztéssel 's harisnya ké-

szítéssel.

Merklin , vs Cseh orsz. Klat-

tau ker. 116 h. 1 kath. pléb.

1 szép kast. fekszik Merk-

linka patak mellett.

Merklingen, mvs Würtenber-

gi Kir. a' Duna orsz. bíró-

s.ban, Wirm mellett 600 1.

kik közt sok takácsok van-

nak.

Merlakok , 1. Cuenza.

Merlebeche , vs eggy. Belgyi-

om orsz. Fíandriai tart.

2200 1.

Merlengo , vs Lomb. Kir. Min-

cio melletl;.

Merlera , kÍ3 termékeny szi-

gét Corfu mellett.

Merlerault , mvs a' Francz.

Orne oszt. 1210 1. posztó

fabr. '* vasbányával.

Même, n. sziget Nil vize kó'-

zött , iEthiopiai Afrikában,

Mernes, 1. Mearn.

Mernsheim , mvs Bavariában,

felsö Dunai ker. nem raes-

sze Altmühltol73 h. i28fa-

miliákkal. Vidékén kékea

táblakíivek vágatnak , 's

metszetnek , 's mint pad-

latnak valók messzére szél-

lyel hordatnak. Van itt

vashámor , 's f'egyver mii-

hely.

Mernye , falu Somogy Várm.

ben a'T. P. Piáristáhé , haj-

dan a* Fejérvári Custodiá-

tus jószágaihoz tartozott.

Pléb. tempi. Szemestül 4 ifi

ora.

Meroe , 1. Atbara.

Merrimack, (Stör) szép, halas

fó, víz ész. Amerikában a*

NewhampshyreSzabad tar-

tom. van egy 40 lábnyi víü

omlása, beJéfoly a' Concor-

dfiver, és Nashway, 's Neu

burg alatt maga a' tenger-

be omol.

Mersa v. Met da, kisvs Tunis-

ban ész. Afrikában 4 mu-

lató kastéllyal, 's a'Beynék

szép narancs kertjével , a'

Tunisiak gyakran megláto.

gatják, 's nevezetes a' régi

Carthagó vsa omladékiról,

mellyek innen ifг órányi-

ra vannak, hol az omladé-

kokon kivül a' szép vízve-

zetés 70—90 lábnyi magas

boltozatokkal, 's több köb-

lökkel, 's más régiségekkel

is emlékezetre méltók.

Mers-Aignant , kis vs a' Fr.

Loire és Cher oszt.

Mené , 1. Berwick.

Merseburg, luth. Püspöks. Saa- J

le mellett Meissenben.Thü- .

ringia , és Halli Saal ker. 1

közt Saxoniában. во □ mf*

dön 40840 1. 95000 tallérnyi

lövedelmekkel , 4 hivata-

lokkal , 7 vsal, dio faluval.

Az intázetnek sajátigazga-

táe*



dása Cameraiis Collegiuma mfd. 4000 Slnyi 14646 il-

's Consistoriuma van. fö vs lyen mfd megy egy Meri-

"Merseburg , Martisburgum , dianyi graduera. A' magyar

(51o el' 35" É. Sz. -29« 39' mfd nagyobb a' németnéL

20" K. H.) Saalle mellett 1000 olnyivel, az az 1 ma-

919 h. 5240 1. kast. fö temp. gyar mfd <¡ooo öl , söt 6—

Gymnas. jó serfozéssel , 's 10000 néha kivált a' na-

ménessel, Az Altenburg ne- gyobb pusztákon , ha a*

vü hostádjában van egy darabokat elhalgatjuk is.

csatorna melly által víz a' Merthyr-'fidvil , helys. az An-

vsba 's hostádokba vitetik. glus Glamorgan Grófs. me-

Mers el Kibir , 1. Marsalquil- ríthetetlen 's vasércz bá-

vir. nyákkal.

Mersef, fó Angliában, melly Mertola , fallal körülvettmvs

a' Derbyshirei hegyekböl a' PortugalliaiAlentejo tart,

ered , elejénten délre , osz- egy hegyen, Guadiana mel-

tán ész. nyug.ra foly , 's a* lett 608 h. 2480 1. mondják

Hiberniai tengernek egy hogy ,a' régi Myrtiiis vs itt

nagy öblebe szakad. állott légyen. 

--• ..«».■. uii4 шчаопеш vizlöl

lök közt, erös 's nagy ha- nem messze 1 jöl megerö-

talmak eilen is könnyün sített várral.

védhetô. Meru , mvs a' Francz. Cùs*.

Merten, falu a' Francz. Mosel oszt. 310 h. 1720 1. Puska-

oszt. 600 1. ólombányaval, tüzkö , legyezö , 's rsipka

Mértfóld, hosszusági mérték, fabr.

a' foldszínén valótérek' tá- Meru, I.. Mara,

volságára nézve. De nem Merville , Merghem , (50o 38'

minden tart.ban egy forma É. Sz. 20» 18' K. H.^ vs a'

nagyságú ; A' Szászoknál Francz. ész. oszt. Lys fó*

leghelyesebb , hol a' Poli- mellett, 705 h. 5.300 1. gyolcs

cziai mfd 2000 veszö , melly fabr.

nek eggyike 8 Dresdai ré- Merwe , 1. Maas,

fet tesz; innen 16000 réf. Mery des Bois , falu a* Fran,

68 policziai mfd tesz 83 né- Cher oszt« 800 1. kereske-

met mfdet. Egy Olasz mfd dik marhákkal , lennel,-

(melly a' Római Milliaré- 1 kenderrel viasszal 's t. ef.

hoz hasonló) 1000 geomet- Meri sur Seine, vs a' Francz.

riai lépésnyi, vagy 5000 láb- Aube oszt. Seine mellett«

nyi; 4 illyen tesz 1 neme- 218 h. 1160 1.

tet , mellyekböl í/jegygeo- Mertig , Marcetum , vsa' volt

metriai gradust teszt. 106 Francz. Saar oszt. Saar mel-

Anglus mfd egyenlö 23 né- let 370 h. 1850 1.

met mfdhez,^ régi Francz.e- Mesched v. Meschehnd , (37^ E.

gyenlö 3német mfdhez , 1,5 Sz. 76o К. H.) fö vsa' Per-

ném.egyenlö 19 Hollandihoz siai Thus viz melleft fekvö

160 Orosz Werst tesz 23 ném. Khorassan tart, fallal kö-

mfdet, 101 ném. mfd tesz4i3 rülvéve , jóT épült népes ,

Scótziait. looSvetziai 144 né- víg , 1 kis palotával. A'

metet. 4 néroet tesz 7 Spa- Per¿ák Szert vsnak neve-

nyolt. Az Austriai posta zik, mivel itt a' tisz.telt I-

П î '. M TT- — TTT — - —
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mam Rízánaít gyönyörü Meseritt, Lengy

eírja látszík ) hova búcsú-

]árások torténnek.

Weschede, Melschede vs a' Has-

sziai Westphalia Herczs.

Ruhr mellett a8o h. 1160

1. puskapor fabr.

TAeschtserákek , v. Mestserjäiok,

Tatár kóborló népek , mint

Myendzyr-

zecz. Myedzircec ker. vs Po-

seni Hercz. a'Packlitz pa-

taknak Obrába folyásánál.

341 h. 3630 L kik közt 600

zsidó 1 erósített várral 1

Piárieták Colleg. posztó szö-

véssel, serfózéssel , pálinka

égetéssel , 's kereskedésseL

egy aooo familia az Ural Meskiet , 1, Mascat.

vidékén az Orosz Orenbur- Meslay , mvs a' Fr. Loir et

gi Helyt. Muhamed hitüek, Cher oszt. Loit mellett 270

laknak részént orbkoe , ré- 1. karton fabr.

szént csak nyári 'e téli fa- Mesnay , 's Montigny falu a'

lukban tengödnek, fôkép a' France. Tur oszt. Cusanca"

mellett 123 h' 11,501. papi

ros fabr.

Mesnil-Ksnard , falu a' Fran.'

marhákból 's méhekból, e'

mellett a' fóldmíveléaból is

's a' határ línea mellett a'

Kozákok módjárá szolgál-

nak.

Meschtschowsfr, Ï. Meszczowsk.

AJesembria , vs Haemus hegye

alatt a' Silistriai Sandsak

alsó Seinei os«t. 1010 1. kar

ton , kénko , réz , czin , gá-

liczkö 's arany , Ammoni-

aksó fabr. mész égetéssel

's fazékassággal.

«ágban , Bulgariában. Haj- Mesóla, vs 's tart. Olasz Orsz

dan Püspbki lakhely, ,

Mesen , (650 16' 30" E. Sz.

4' H.) vs az Orosz

Archangel Helyt. Mesa vi

ae mellett, melly innen 5

tnfdnyire ész. felé az ész.

tengerbe szakad. 234 fa h.

i860 1. kik vadásiatot üz-

ïiek Kalguew, Nowaya Sem-

lia 's Spitzberg felé, 's in

nen halakkal , halzsirral 's

tengeri kutya börrel keres-

kednek.

ÎAeseritsch (nagy} fallal kerí-

tett vs Morva orsz. Iglaui

ker. 396 h. 2515 keresz. 's

888 zsidó 1. 1 pléb. melly

«ggyütt tart.nyi Esperes t-

ség is.

Jtfeseritsch , (Oláh) közszerü-

en épült mvs Morva orsz.

Preraui ker. 1 pléb. melly

tart. Esperestség, derék kas-

téllyal , só vamtiszttel, fek-

«zik a' Petschwa mellett

288 h. 1700 1. kik len ter-

mesztésbôl ; posztó 's vá-

8zonszövesböl,?yapju's *ajt

kereskedéebol eínek.

az alsó Pói oszt. a' Po vizé-

nek szakadásától nem mes-

sze.

Mesopotamia, görög neve ai

Euphrates , és Tygris vi-

zektôl békeritett félsziget-

nek Taunisi hegy torok

mellett Syriában, Asiában;

zsidó neve Aram Nahara-

im , (I. os. 24, 10) mos-

teni Aldschesira , Hajó for-

majú: hossszabb, mintszé-

les voltáért: legjelesebb fó-

ji Euphrates, és Tigris , A-

siának legnagyobb vizeiaas

Indiaikat kivévén, harma-

dik Gorgus , mellyek sok

más -vizekkel szaporodván

a' Persiai tengerbe szakad-

nak. Nevezetes hegyeinek

neveik : Masius , Singaras ,

esz.felöl: delröl róna me-

zôség, Mygdoniai ésOsroe-

iie tart.nyokra osztatott.

Esméretesebb vsi Euphra-

tesnél Nicephorium, v. Lal-

linikum , v. Leontopolis ,

v. Vacca ; Neharda ; Tigris

vizénél : Amida , vagy Di



arbekr , Caene , Apamia;

' Euphrates es Tigris közötts

Edessa, v. Callir hoe, v.

Antiochia ; Bathnae , v.

Sarug; Carrae , v. Haran;

Resaina, v. Theodosiopolis;

Nisibis , v. Antiochia, Mig-

doniae , v. Ackar ; Dara,

v. Darakardin, v. Ana$ta-

siopolis ; es a' régi Ur. E*

tart, a' Monophysitak' lak-

helye ; most Al-Dschesira.

M«o/«, vs az Orosz Minsk

Helyt.

Mesra , fo vs Begarmie tart.

Nigrítziában.

Messa , vs a' Sus vize* kifo-

lyásánál az Afrikai Maroc-

co bir.

Mestagna , kis vs 's ker. Fo

vs Terra d' Otranto tart.

Nápoly orsz. azAdriaiten-

. gertöl a i/j mfdnyire.

Mesjaria, nagy síkság Candía

szigetén a' közep tengeren,

melly igen termékeny. Kez^

deténél.látszatnak egy pa-

tak mellett, melly a' Ré-

giek* Lethéjének tartatik

a' hajdan hires Gortyna

vsnak omladékai.

Alessea , Oláh falu Temes

Várm. i nem eggy. temp,

's pléb. jó szölohegyekkel.

JMestene , Messines, Missani-

acum , hely. Iperni ker.ben

Flandriában. E' Belgyiom-

bari , hires Benedictinus

ApátúrsAggal , és katona

gyermek iskolájéval. 1000

lak.kal.

JMessenia , szabad status Grae-

ciában , kel.re Lakonika ,

délre a' tenger öböl ; nyu-

gotra a' Jóniai tengèr,esz.

та Arkadia, és Elis kozött.

Lakonikától Taygetos fó-

nak ága , éskis Lamisos vi

ze Elistöl Neda választá el.

Kerülete 800 stadiumokra

számláltatott. Jelesebb ï<5.

vizei: N. Paniszos, Nedon ,

Aris, Balyra, Vtöbb más;

nevezeteshegyei: ^.galeón,

Eira , Eva, és Ithome , Te-

mathia , Tomaion. F5Ü>b

vsi , Pharae , Thuria , Ste

nzklerus , Andania, Asi tie,

Methone, Pilos, 's kivalt

Messen«; ezt Epaminondas

épittette, a' szökeveny Mes-

seniusokat vissza híván,e-

zen statusnak fö vsa 16n ;

Pamisos vizetöl nem mes

sie, Eva és Thome hegyek

köztt , legerösebb falakkal

békerittetve , és egyvárál-

tal ftríztetve. Kezdöje в*

tart.nak volt Polykaon ,

Lelea ii'jabb fia , felesége

nevét adta reá ; minekutá-

na egy ideig uralkodtak

volna maradéki Nestor volt

fejedelme a' Trójai hábo-

rúkor, ezután 80 esztendô-

re Messenia , valamint La-

conika , és Argolis is a* Do-

risiaktöl Heraklidák alatt

elfoglaltatott, ésKresphon-

tes, Arestodemus lia tulaj-

dona lett; idövel a' Messe-

niaiak és Lecedaemonok

köztt kiütvén i ' háború ,

50 esztendeig tartása után,

Messeniát pusztulásra hoz-

ta, Messenia lakosi réssze-

rént rabszolgákká tétettek,

mint a' Helosiak a' gy&zte-

sektöl, résszerént Siciliába

szöktek , hol Messeniát é-

pítették , résszerént az At-

henebeliektöl Naupactus-

ban telepíttettek , de eze-

ket itt se szenvedték a' fel-

fuvalkodott Lacedemonok,

Elbízottságoknak Leuktrá-

nál megaláztatása után E-

pamimondás által az elszél-

ledt Messzeniak haza gyüj-

tettek ¿80 esztendök után,

és honnyokban az Arkadi-»

ak' segítséírével letelepít-

tettek. Ezeknek szôvetsé-

gekben szabadságokat ezen-

túl fentartptták , az elsft

Macedonia! háborúkban ie.



^s eïigeszteïhetetlèn eilen- Mettre , 1. Maestro. -

»égi voltanak a' Spartabé- Mestscherjâkok, 1. Meechtscha-

Heknek, azért az Achajai räkok. '.' -

frigyhez állván, segítették Mesurado , neve egy fónak 's

Spárta megvételét; a' frigy- egy foknak felsö Guíneában.

töl elállván homokos vala. Amerikában.

Messina , Zancle, Messana , Mesurata , Mensurat, Masra-

(38o 21' É. Sí. 33° 17' K. ta, Mezrata, erös vs Tri

ll. ) Régi hajdan hires , de poli tart. Barbariában a?

e.z. 178З foldindulás által tenger mellett nem messze

agen megrongáltatott vs Si- a' Sidrai öböltöl , melly.

czilában, Val di Deraoná- máskép uagy Syrtnek ne-

ban , a' sziget' ész. partja- veztetik. Bey lakja , hi

in, az ötole úgy nevezett a' számos körülfekvö falu-

tenger öbölben (Farro di kon is Uralkodik, 's fö he-

Messina) 12196 h. és ismét lye a' kereskedésnek, melly

30000 1. kik kereskedéstse- Fezzanon keresztül belsö A-

iyemmel, déli gyümölccsel, merikába terjed.

fabonával , mindenfélefa- Mesves , mvs a' Francz. Niev-

rikai mívekkel, leginkább re mellett 630 1. vas 's a-

feelyem szôvéssel (2010 se- zél fabr.

lyem szovoszékkel) üznek. Mészárosok , vagy Hentesek'

Érseks. fellegvárral , 's egy szigetje, kis sziget a'Bom-

líét kastélyok által védett bai tenger öbölben , jó le-

szabad rév parttal. gelöi vannak ; a' Mészáro-

<¡Messingwerk , falu Cseh orsz. sok vágó marháikat oda

Ëllbogeni ker. Silberbach szokták hajtani legelöre,'»

mellett. Itten a' Graslitzi innen Mészárok' szigetének

bréz elöszer galraayjal össze neveztetett.

vegyítetik, 's darab rézzé Meszezowszk , vagy ,Mescht-

, öntetik, 's ismét össze ol- schowsk, (540 22' É. Sz. 430

"vasztatván tisztarézzé készí- 4o' K. H.) ker. vs az Oros*

tetik, mellyböl táblák ön- Kaluga Helyt. Tureja des

tetnek. A'Karlsbadi tö csi- Serene mellett 318 h, 41 bol-

nálók innen hordják min- tokkal 1610 1. kereskedik

den rézdrótjaikat. kenderrel, gabonával, mar-

JHessis v. Messiah , kis vs v. hával.

kis Asiában Adana tart. Gi- Meta, sziget 's vs az Ajan v.

han (Dscheihan) vize mel- Adel partokon Zangnebar'

lett (hajdan Pyramusnak egy részében , Afrikában.

neveztetett^kastéllyal.Lak. Metasut , 1. Temendfust.

. Truchmenek vioéke terme- Metanro , Metaurus, vizOIasz,

keny. orsz.ban melly Fano mel-

Messmer , Legmagasb hegya' lett a' Velenczei öbölbe sza-

Helvetziai Appenzell kant. bad.

örököshöval's jéggelfedve. Metauro, oszt Olasz ors- nem

Mesticzek v. Abajdoczok , Igy régiben aa Egyházi két tart.

neveztetnek Amerikában Urbíno 's Ankonából állott

. azok , kiknok Europai Aty- össze. 96 □ mfdön 300480 1.

)ok és Amerikai Anyjok van, fö vs Ankona.

V. viszont. Bßrek veresebb Mete/ar , egy a' Lakedivi szi-

mint. sem az Europaiaké 's getek közzül.

ft' szakálok is ritkább. Metelen , ve a' Bergi nagy Her
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cz"ség a' a' Salmi GróP tu- most modor. Aeon Metho*

lajdona, nemes kis Asszony

nevelessel.

Meteiin , (Mytiléne,) hajdan

Lesbos , 39—40» E. Sz. Egy

a* mély tenger' legnagyobb

szigetei kozzùl, a Sandar-

liki öböl elött, egy 3 mfd

ne erôsitett vs , melIynéS

öregebb Philipp ьгетёЪ

veeztette , Axios , iunensö

Macedoniában feküdt Pid-

nam meilett 40 stadium.

Volt tobb illyen nevü va

még görüg orsz.ban.

széleé föld szorúlat által a' Methone , 1. Modon

száraztól elszakasztva. Kö- Methoen , mvs a'ScótziaiPertí*

те 36 mfd , égalja gyenge Grófs. 1800 1. szôvéssel f

van, sok fát termo erdeje, Twist fono maschinákat ,

*s esöböl áradt patakjain mellyeketAlmood vize hajt.

kivül sok fóji, sok forrá- Metmori , 1. Kur.

sai, mellyek a' termék fold- Metrama , fó Nápoly orsz.

)ét nedvesílik. Találtatik melly Nicotero alatt a' ten-

itt márvány , jó bor , olaj gerbe foly.

{esztendöt által^oooo mázsa Mètre, Francz. sz<5 , hosszasá-

elhordátik) pamut ; gubacs, gi mérték, mellyet 1793 a*

mastix 's t. ef. Lak. száma

20000 Görögöket 'sszintan-

nyi Tbrökökre megy, 17.55-

ben a' foldindulástól sokat

szenvedett. FÖ vsa

ÎAetelin v. Catiro , egy dom-

bon a' tenger meilett szép

helytt fekszik van 2 rév-

partja 7000 1. kik Görögök,

Törökök 's zsidók. Talál-

- tatnak itt a' régi Mytilene

- vsnak maradványi.

MeteUne , falu Sámos szige-

tén Archipelaguszban ,

meliynek lak. a' Constan-

tinapoli Tophana' mecset-

nek Kapudán Bascha által

kié hajdan e' falu volt , a-

jándékoztattak.

Metellen , nemes vs a' volt

Warsói Lomza oszt. 66 h.

500' I.

Meterá, vs a' Nápolyi Terra

d' Otrana tart. Ersekség-

gel.

MetAil, mvs 's révpurt vár

meilett Fife Grófs. déli Scó-

tziában , koszén kihordás-

eal.

Methone , Mothone , tenger

parti vsMesseniában jórév-

vel , Augustustól szabad

Francziák a' Toise , Anne«

és Piedsek helyett hozatotb

bé. Egyenlö a' föld golyó-

ja' Déli.kor negyedje 10 mil»

liónyi részéhez, áll 3 Pári-«

si labból , '8 11 3/10 sin. v.

1 7/16 Brabanti réfbôl. Dé

cimètre a' Mètre tizedrésze,

mintegy 44 1/3 lin. majd i/à>

lábnyi , mint a' duppla de-»

rimetre ege'sz Iáb Centimè-

te a' Mètre század része ,

csak nem 4 1/2 lin. szolgát

a' hajdani új helyett. Mil-

cimètre ezered része a' Met»

renek 1 lin. meliynek mind

azáltal felével alig érfel.

Decametre 10 mètre az a¿

30 Parisi láb. 9 üj i/a linea,

szolgái a' hajdani v.esszô

helyett. Hectomètre 100

mètre 51 1/3 Toise , mint

a' régi Stadium ("kis mfd)

Kylomètre 's Myria mètre

mértfôldnyimértékek amaz

1000 emez 10000 mètre az

elso a' hajdani fertály mfd

helyett ,513 1/5 Tois a' raá«

sik г i/4 Fran, ó nifdet fog-

lal, 's az új Postât 's pos

ta állátt teszi loo mètre ha*

sonló 128 1/3 Bécsi réfhezv

nak neveztetett, Korypha- Mettman , 1. Medman.

«ion foktól 100 stadium; Melt, Metae , Meti*, 049^



Vj> 10" É. Sz. 230 .50' 13"

К. H.) Erös fö ys a' Francz.

Mosel oszt. derék ve a* Sei-

lének a' Moselbe szakadá-

sánál. .5827 Ъ.. 38660 L kik

közt sok zsidók is vannak.

1 f'ellegvárral 7 kapukkal ,

sok kies , egyenes , jól ki-

rakott útszákkalszép h. sok

szép piaczokkal 's sétáló ,

helyekkel. Tekéntetre mél-

tó épületek a* Kormány'

há/.a, a' hajdani Igazgató-

szék egy szigeten , a' gyö-

nyörü Játék szín, só 's ve-

vóház , a* hadi magazín ,

fcaszámyák a* régi fö temp,

's t. ef. Vannak itt 5 ispità-

lyok , Lycaeum, fôldmérô

iskola, 's más tudoraányos

intézetek ; 1 nagy pamut

fabr. 's készitetnek maté-

riák , posztó , musselin,

gyolcs , kapczák, bör, raes-

terkélt virágok , festett pa

piros, keményitô, minden-

féle mester mívek , Salmi

ak 's az ezekkel való 's bor,

vas , ló , a* Fran. orsz. leg-

jobb sárga szilva , gabona ,

boreczet, bör, pálinka ke-

reskedés is eleven. A' kül-

dés is tetemes. Lakik itt

egy Püspök. Fö hívatalok,

az oszt.béli Itél&szék, ke-

xeskedö itélô szék, pénzve-

rö ház , 's 3 katona Divisi-

ónak Generalstabja.

Mettenseifen , Meczenzef , a

nagy német mvs Abaúj Vár.

Felsö, és alsó Metzenseifen,

mind kettö kath. tempi, 's

lak. kik érthetlen német

szóval élnek , mindazáltal

munkások, 's nagyobb részt

vasmívesek, kik részént a'

Vashámoroknál dolgoznak,

részént puskâkat, 's a' só,

vasakat kész'ítenek. Sokak

küzzülek jó útcsinálók, kik

a' nem hágható helyeketis

jarhatókká teszik , tudják

ök a' mocsárokat is kiszá-

rítani , halastókat ásni 's

gödröket is. Innen ritkán

vannak otthon , 'sazöszor-

gos hitveseik üzik a' föld-

mívelést , 's az egyébb há-

zi foglalatosságokat, a' férj-

fiak nyáron vaszon nadrá-

kat viselnekj'saszonyaik zöld

kôtényeket hordoznak rásá-

ból.Ablakjaik kozonségesen

nem üvegböl vannak, ha-

nem hólyagókból. Abó Me-

tzenseifenek vannak 3030

1. 's váltó Postája.

Metterml, falu a' Francz. felsö

Rainai oszt. Fecht mellett

134 h. 1140 1. piskólcz bá-

nyá val.

Metringen , mvs Würtnmberg-

Kirs. az Alp i orsz. biróság-

ban 3180 1. kik közt sok vá-

szon , 's gyapju szövök 'я

kapczakötök taláitatnak.

Met ¡le , sziget a'Tzana toban

Habessiniában Barátok lak-

ják.

Meudon , mvs a' Fr. Seine et

Oise oszt. Seine mellett г ó-

rányira Páristól 400 h. 2250

1. királyi kast. 's sétéló hel-

lyel, bortermesztéssel'skô-

vágóval.

Meulan, Medlindum, C49° *'

É. Sz. 190 32' К. H.) vs u-

gyan ott a' S/.ine mellett

167 h. 2100 1. harisnya 's

bör fabr. tajték ásással.

Meulebecke , Moulebecke , vs

eggy. Belg. orsz.ban Flandr.

tart. 6660 1.

Meulebeck , mvs ugyan ott dé-

li Brabantziában 380 1. fél-

porczsllán fabr. hamuzsír-

fözessel , karton 's más fes-

téssel.

Mean , Magdunum , 1. Me-

hum.

Meurs , 1. Mors.

Меитfault , falu a' Francz. A-

rany domb. pszt. 240 1. Itt

terem a' jó Burgundiaibor.

Meut the , viz Francz. orsz.

Valtin hegy mellett ered
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Lotharingiában ,

mellett elfoly, S. Nicolas

feilett i órányira hajót

hord, minekutána több ap-

ró vi/.ekkel azaporodott. fi

len viztöl neveztetik

Meurthe ont. a' Merurthe,

Mosel , Seilte , Vezouze , 'з

Saar íók mellett , áll Lo-

tharingiának kôzép részébôl

1 18 Q mídon .36,5810 1. szám-

lál. Terem böven gabonát,

fózeléket , bort , gyümöl-

csöt , fáf , lent , kendert,

marhát, vadat, halat , sót,

yasat 's t. ef. Felosztatik .5

köz ker. u. m. Nancy , To-

ul , Chateau-Salin , Saar-

burg , 'sLuneville, mellyek

718 kbzônségeket '3 29 kant.

foglalnak magokban, Fo vs

Nancy.

^Meuse , 1. Maas.

Meuselwitz , Derék mvs az AI-

tenburgi Hercz. Schnauder

mellett Báró Seckendorf tu-

lai dona , lie h. szép kastél-

lyal és agyag pipa fabr.

"Мешпел , mvs Francz. orsz.

febö Vienni oszt. 1740 1.

Kovácsokkal.

Mewat , Hegyes tart. 's füg-

getlen Uradalom Hindos-

tánban, Sadi fó mellett,

Agra 's Dehlikbzött, több

Fejedelmeké , kiknek alatt-

valóik vérengezô ragado/.ó

népségek. FÖ vea Mats-

cheri.

Merve , Lengy. Gniew vs nyu-

gotli Prussiában Stargard

ker. Vistula mellett 18.5 h.

2040 1. Ser 's pálinka fftzés-

sel 's gabona kereskedéssel.

Mexat , vagy Mesched , vs

Chorasan tart.ban, kel. Per-

siában.

Mexico (6) v. új Spányol orsE.

Tagasbb értelemben min-

¿en Spanyol AmerikaiBir-

tokok, a' Guatimalai Kir.

■ágon kívül , 118478 □

Nancy gyen egy grádusra) ,5387100

1. Szükebb értelemben pe-

dig teszi a' kbzvétetlen , Vi-

ce-Király birodalmát Me-

xicot Mechoaacant , új Ga-

licziál , 's a' két Californi-

át mintegy 51289 □ órányit

5413930 1. mellyek közzüla*

Mexicoi felvígyázás 5927 Q

«Srányi 1511900 1. szároláló.

A' Cordillerák , mellyek

több ágakban e' tart.t ke-

resztül hasíljak, 's keletí

és nyugoti partokra oszt-

lák, állanak leginkább Ha-

vasokból , részént tüzoká-

dókból is , at elsök közzül

való Tolucca 's annak leg-

maga5bb csúccsa a' Fraidoi

Pie 2364 öltiyi magasság-

gal , 'e a' Cafre. Az utolsók

kozt a' Jorujai túzokádó ,

a' tüz 's vi¿ontñ Guatima

lai hegy 's az Orizavai Pie,

mellyet az Indusok Sitlal-

petlnek hívnak , melly azi

ö világító pároljásai miatt

messzeröl egy hanyatló csil-

lagzathoz hasonló. Ezen he-

gvekbftl erednek e' követ-

kezft folyók : Riosalinas v,

de loe Conches . Rio de la»

Palmas, Rio Barania, v.

S. Jago. Pánico , Mechoa-

can , Tabasko , Sumasinta,.

Rohukan v. Rio Grande ,

Baliz (Angl. River Bellese

's t. m. 's mind a" Mexicói

öbölbe folynak. A' tovak

közt híresek a' Nicaragna

's Chápala, vannak sos vi-

zei is, 's más tavai, maga

Mexico vs is egy derék tó-

ban fekszik. Oblei e?ek :

Honduras , Campesche, 's

à' Chetuma Bay. Clímája

felettébb meleg, még is i-

gen mérsékeltetik a' mind

a' két részrol lévô vizek

omlései , nyugotti szelek ,

's erôs harmatok által ; a'

hîdeg idö tart. Nov. eleje-

•»«1 г«п-..а tr. >.-,, „ ». .. ■ .—
órányi (mellyçkneki^ mé- tel íogva Fcbruarig 's ez*»
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idöszakaszban is csalt az éjek

hidegek, April' végével kez-

dödik az esö. Á' téli jelené-

sekröl oily kevés képzeteik

vannak az ott születtettek-

nek , hogy kifejezésekrene-

veik sincsenek, September

ben erös 'б tartos szelek iár-

nak majd nyug.ról , majd

kel.röl a' fold is egésségte-

len , alaesony , mocearos ,

erdös, 's innen kcvésé mí-

velt, nyug. felé magasabb,

egésségesebb , kôzepében 1

kellemes , 'a olly termékeny,

hogy egy szántó fold 2 's 3

egymás után termett kü-

lômbféle gabona nemü ara-

tást ád. A' termékség igen

bô , az Europai gabonan,

kukoriczán, méznádon,do-

hányon , leñen , boron , 's

az Europai kerti vetemé-

nyeken kivül vannak itt

sok haszonvehetö Amerikai

plánták , ezek közt a' Ca-

caofa , sok hazai esemeték,

's plánták mellyek közt a'

szenvedés - virág , indigo,

capalfa, maliney, sарoti

ers , pamutfa, Chinafa, Ja-

lappa, platánfa , pálmák ,

kokos 's szappanfa , Cam-

pesche fa 's t. nevezetesek;

igy a'pistáczfa, nopalplán-

ta is , mellynek derék le-

velein a' Cochenille él. A'

mi szelíd állatjaink itt is

már háziak , 's igen nevel-

tetnek u. m. ökrök , lovak,

oszvérek , juhok, kecskék,

sertések, kutyák, macskák.

's t. Vannak vadökrök , ró-

kák , farkasok , medvék,

vadmacskák, jaguárok, laj-

hárok , hangyászmedvék ,

dantok, armadillák, maza-

mok , (szarvas neme) maj-

mok , vaddisznók, vampy-

rok 's t. a' Guatimalai par-

tokonbársonycsigák; a'Me-

xicói tó mellett az Axay-

tatl, posvány légy, mellyek-

-

nek szornyüszámban álló

tojásaik mint sos ikra elede-

lüí szolgálnak ; a' sok kí-

gyók' faja közt emlékre

méltó a' csörgökigy© 's az

Achuryaktli. A' halaknak

's az úszó Amphibiáknak

száma á' hitelt felülmúlja.

A' sok ragadozó madarak

közt említésre méltó a'gértt

's a* Gallinasse, 's egyebek

közt a' papagáj , az Ame

rikai fülmile, 's a' parányí

colibri. Fö gazdagsága a*

bányák , 1791 adtak 5024

arany 's 2179455 markezüs-

tet ; szolgáltatnak ezek , e-

leven kényesot , mindenfé-

le drága köveket , u. m.

smaragdot ; türkiszt , söt

gyémántot is, noha ritkáb-

ban, 's márványt. Lak.ré-

szént itt születtek, részént

jôvevények , amazok az

ugy nevezett Indusok, bar-

nák , bojhos hajuak, rit-

kaszakálluak , hosszu met-

szett saemüeít , mellynek

szege a' hálánték felé gör-

bén foly-el, kiálló állal,

nagy ajkokkal , 's kovérke

• termettel » közöttek igen

ritkák, vagy talán ninese-

nek is hibásak , 's sokan

közzülek 140 esztendeig is

élnek. TulajdonkApen a*

a' mostani Mexicóiak vagy

Tschitschinekok csak ma-

radékaik a' hajdani Mexico

birodalomi köz - rend-

nek. Az ö nagyjaik .'a

gazdagjaik a' Spanyolok

gazdagság kivánások ' 's Re-

lígióskodások' áldozatjaik-

ká lettek. Azok számok a

1/2 millióra menni monda-

tik. A' iôvevények kôzzé

tartoznak a' Chapetonok ,

született Europaiak 's szc-

reesenek. Az Europai szü-

lök fajzatjaik Kreoloknak

neveztetnek, az Europaiak,

Indusok 's Szerecsenek egy-
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be avatkozások által

külombféle ezínü emberek

ezületn'ek. u. m. Mestizek,

Mulattok , Zarabók — Ke-

vés selyem , pamut, gyap-

711 arany ezüst 's egyéb íabr.

is találtatnak. — Tetemes

de caak a' Spanyolok által

■üzbtt kereskedés Europa fe-

lé Cacaóval , pamuttal, 3a-

lappával, chínával , czu-

korral , dohánnyal , indi-

góval, sóval, mézzel, se-

lyemmel, festô fákkal, am-

brával , arannyal ezüstel 's

Cochenillel — A' Spanyol

Király eddig egy Vice Ki-

rály (Vireyj áítal kormá-

byoztatta e/.en tart.t ki 5

«sztend5kig ide küldetett,

elég határtalan hatalom-

inal mindert egyéb Igazga-

tók felett. Az ó Mexicónak

ib részeiezen tart.nyok : Ca-

niloa, Culiaran, Chiamet-

lan , Xalisco , Mexico, Tlas-

cala, Quaxaca, új Biscaja,

Zakatecas vagy új Galiczia,

Guadalaxara , új Leon ,

Guasteca vagy Panuco , So

nora , Chiapa , Tahasco ,

Yucatan , Vera Paz , Guati-

mala, Honduras, Nicaragua,

's Costaricca. F6 vsa ,

Mexico , (iço чу 45" E. Sz.

sok mellyek egyenee ezogbea

egymásba íolynak , 's szép

egy emeletü házakkal dí-

szeskednek , mellyek mind

palánkokon állanak. Népes»

sége 150000 , részént fejér ,

részént színes emberekboí

álL A" Vice-Király', 's Ér-

seki palotákon kívül em-

lékre méltó a'pénztár,mely-

ben esztendö által 14 mil-

lió piaszter veretik. A'tisz-

teletet érdemelt tudományi

intézetek kozzé tartozik az

Universités , a' gazdag fü-

vész kert , egy külön íele-

kezet a' Mexicói plánták

tulajdonai' visgálására, sok

derék fa rajzolókkal, bánya

iskola, rajzoló > rézmetszñ,

's képf'aragó Academiák ,

csak neni teljes mindenféle

ontések tárával , két leány

nevelö helyek 's t. ef. Van

itt 99 tempi, a' 40 klastro-

mon kívül ,7 mellyekre a'

nemesb érczek, és kövek el-

pazéroltattak , p. o, a' fo

tempi, oily egy ezüst lám-

pással kérkedik , mellyben

3 ember elfér , midön tisz-

togattatik ; az oroszlánfok,

's más czirádáji vastagon

aranyosak. A' szenvedô sze-

génység 10 ispitályokban

25' 3°'/ $Y~' H."Párist«51> gyámolítatik. Lakják Me-

hasonnevü tart.ban 2277» xicót sok mester mívesek,

inetrenyi magas helyen -, a* kik külön útszákban lak-

Vice Király', "Érsek', ésAú-

dientzia' lakhelye. Ameri-

kában a' legnagyobb , 's a*

világnak elsöji k&zzül való,

Epült az 1,521. Corteztöl el-,

rontott Mexico'omladékain,

лет messze Tezcuco sós 's

Chalco tavaktól , mellyek

természeti metezés által ösz-

vekapcsolt&ttak , 's több

mesterséges folyók által ke-

resztüliiasíttatik. Egynégy

szeget formál , köre 3 mfd-

nyi , széies , 's linea egye-

nességü útszáji vannak t

nak , példának okáért a*

la Plateria útszában csak

arany , ezüst , 's drága kö

mívesek laknak , a'Tacuba

útszában csak vas , réz , és

czín mívesek , a* Sz. Ágo-

stoni úton selyem kereske-

dôk. A' sas útszában leg-

többnyire a' Nemesség la-

kik , kik közt találtatnak»

még Montezuma Grófok %

maradékjai azon Montezu

ma Királynak , ki akkop

«ralkodott, midftn Cortea

ezen taTt* élfoglalni jott»*



A' Kir. dohány fabrikában

7000. mívesek dolgoznak.

Mexico kôzép pontja rain-

den Amerika, Spanyol orsz.

. 's keleti India közt üzött

kereskedésnek. Az igen mes-

sze eso révpartjai Acapulco

az Oceánon , 's Vera Crux

a' Mexicói öbÖlben. Emlék-

re méltók két drága csa-

. tornák , mellyeknek eggyi-

Ite 3300 masika , 10000 mé-

trenyi hosszaságú , 's a' vs-

nak egésséges vizet öntenek,

a' köz piacz la Alamedának

hívattatik. A' Iegkellemesb

ritkaságok kúzzé tartoznak

fcétség kívül a' Tezcuco tó-

ban úszó kertek , mellyek

Chinampas nevet viselnek ,

*s nem egyebek , hanem

csak szálhajók , kákából ,

füzvesszökböl, gyékénybôl,

és ágokból , ezek a* 14.

század elején a' Colhuan 's

Tapanecanból ide vetödött

népségek által meghódíta-

tott Mexicanusoknak vetô

folddé rendeltettek , idövel

osztán mulato 'e virágos

kertekké változtak , mel

lyek a' gazdagabaknak mu-

latságokra is s/.olgálnak , 's

virágokat és zoldségeket is

ho/nak. '— Nem messze в'

vstól van St Juan d* Ulloa

vár , kies vidék-korén sok

aloták , falusi házak , 's

lastromok épültek,

Mexico , (új) Spanyol Hely-

tartóság északiAmerikában,

áll a' tulajdon új Mexicó-

ból , új Navarrából , 's Ca-

liforniából. Határjai : a' sza-

bad India , Louisiana , a'

Mexicói tengeröböl, ó Me

xico , 's a* csendes tenger,

Nagy része e' tart.nak he-

gyes , az úgy nevezett vil-

loffó hegyek, az Andi Cor»

dillerák* ága keresztül ha-

#ítják , mellyek is а' пе

шее érczekkel bovelkednek,

esztendöt által , 8 miílió

piaszternyi ezüstet , 's .5912

mark aranyat hozni тол-

datnak. A' nagy Cinaquil-

la, rónán fekvö Sonoru tart.

mellynek köre 14 mfd csak 6

újnyira tett ásással is таг

4 \fi fontos arany darabok

találtatnak, söt már 8 fon-

tos is találtatott. Kevés

munkások rövid idö alatt

1000 markot v. ¿ mázsát

ástak. Ezen hegyböl ered-

nek több folyók , mellyek

részént a' Californiai übpl-

be , részént a' nagy déli

tengerbe , részént a' Mexi

cói obolbe szakadnak, ne-

vezetesbekt Rio Norte vagy

Bravo, Adayes (határ fo-

lyó Louisiana felülj. S. Mar

co v. Colorado, Solado, Con

cho v. Pálma vize. Az bb-

lök közt pedig a' veres ten

ger v. Mare Vermejo a' dé

li tengeren , 's a' S. Bernard

v, S. Louis öble. A' Climá-

jà délre heves 's egésségte-

íen.. Eszakra egésséges , 's

tiszta , a' partokon mérsé-

kelik a' meteget a' tengeri

szelek. Földe nagyobb részt

homokos , de termékeny

gabonára, mezei , kerti, 'a

fa gyümölcsre nézve , bor

ra is, 's hosszú szálú mo-

hára, leginkább pedig ma-

gneyre , vagy is Amerikai

aloëra nézve, mellynek ktí-

lonös haszna van. A' sze-

líd állatok közt a' ló 's ar

szarvas marha böven talál-

tatik - 'в az erdôkben az e-

gyébb vadakon kívül pupos

ökör , vadjuh , mophita , J

vagy is büdös àïlat, agutí,

kígyók , muskiták 's t. ef. \

találtatnak. Arany 's ezüs- ■

tön kivül adnak &' hegyek

kristályt , 's smaragdot 's ■

t. ef, Lak. részént honniak

u, m. Toasok , Apachok,

i Vaguerok , Nachetochek ,
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Adàisserek , Stiewek , Te- i$ 16" K. H.) f6 vs a' Fr.

gasok v. Ticasok , Pimon-

sok , réfzént idegenek , t. и

Spanyolok , kik sok vsokat

építettek , 's löbb gyarma-

tokat birnak. Ezeniszonyú

пару tartomány' res/.ei : a'

saj4t új Mexico (25—40o E.

Sz. ) és/.акга Lousianától

Santa Fe fo vssal. Coaguil-

la , új Estremndura, Texas

vagy az új Philippínák , új

Navarra, a'Caniguillai gyar-

mat, melly Sonora tart.

tartozik.

Meyenburg , vs Priegnitz mel

Ardennei oszt. kis , erös ,

soha meg nem vett vs, ré-

szént dombon,részént völgy-

ben a' Maas mellett, Páris-

tól .50 fr. mfdnyire , 456 h.

3310 lak. kis fellegvárral ,

2 hostáddal. Készítetnek

itt szasszadron , csipkék ,

kalapok, harisnyák, gyúlcs,

talpbör, 's ezekkel kereske-

dés üzetik. Vidékén vannak

vas bányák , 's táblakó vá-

gók. Itt lakik az oszt. fö

ítélo széke , 's 2 katonaiDi-

visio Stabja.

iett Stepenitz eredeténél , Metieres en Brenne , vs a' Fr.

174 h. 1040 lak. gabona ter- Claize melett Indre oszt.

mesztéssel, 's marha nevé- 184 h. 1340 lak. ••

léssel. Main , vs a' Fr. Lot és Ga-

Meyeringen,mvs Haslith völgy- ronne oszt. a' Gelize mel-

ben az Aar mellett, a' Hel- lett 350 ház. 2860 lak. bor

vetziai Bern kant. a' Rei- termesztéssel.

chenba< hi gyönyör viz om- Metirtice , 1. Mescherits.

lással. Itt van a' Grimseli Metoad , helys. Bihar Várm.

országút. F. U. а' N. Váradi Püspok-

Miyenfeld , 1. Mayenfeld. eég. Lak'. Oláhok. N.Várad-

Meymac , vs a' franc. Correze tól íoúra. ólom bányával ;

oszt. 476 h. 2980 lak. ; esme'retlen állatok csontjai-

Meyral , falu a' francz. Dor- val, az Oncsászai barlang-

dogne oszt. 870 lak. vashá- ban.

morral. Metô-Bdnd , Bandorf, Erdé-

Meyrneis , vs a' Fr. Lozère oszt. lyi Székelységben , Marosi

O '1.1 -"- 11- lin».
2070 lak.

Meie , vs a' Fr. Hérault oszt.

a' Thaui tú mellett 366 ház.

2800 lak. révparttal, pálin-

ka fözessel , szölö syrup

fabr.

S/.ékben, azon nevü jár.ban.

F. U. több nemes fam. Lak.

Szék. és Oláhok , ref. és egy.

's úhitüek , tul. pléb.val ,

1 malmokkal, M.Vásárhely-

töl ,5 ora.

Metel , vs a' Fr. also Alpesi Metôberény , nagy mvs Békes

oszt. 790 lak

Metes , helység Arad Várm.

ben,fekszik kellemetes dorn-

bokon , szép csergedezú for-

rásai vannak , bövelkedik

gyümölcs , leginkább szilva

fákkal. Szántúfoldje kozép

szerü , Kaszállúi igen júk.

Erdeje bérczes hegyeken

fekszik. Lakják óhitü Olá-

hok. Birják Korneli Urak.

Metieres , Maizieres ,r Mace-

Várm. 600 ház. Magyar, Tút,

's Német lak. A' Magyarok

Calvinicták, a' Németek 's

Tútok Luth. Nem régiben

1 ref. Gyran. épült. A' hely

lápon jekszik , innen ned-

ves. Lakosai üzik a' föld-

mívelést , marha nevelést ,

's szölö munkálást. Vetetik

itt . sok répa, 's lenmag, a'

kukoriczának 's a' dinnyé-»

nek itt nagy divatjok van.

riae , (49Э 4¿< 47// É. Sz. i6» Metôheçyet , mvs Csanád Vrra*
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ñires királyí ménessel, mel- ben, Berettyó vizénél , Szol-

lyet Jósef Császár 1785-ben noktól 5 ora. F. U. Kallay,

támasztott. (1. Skolka irá- és N. Malónyai í'ara. Lak.

sait Sehediusnak Zeitschrift Magy. 601 kat. 124 réf. ig

v. und für Ung« 1 K. ,35.3— evang. 44 óhitü , tul. pléb.

369.I.3 Ezen méneshez tar- val.

toznak 4 puszták , mintegy Ммг«(а , 1. Mesurata.

42000 hold fold, síkság; most Meztaö , 16 vs azon nevü tart.

számlála'ménes6oválogatott : ban, Biledalgerid orsz.ban

csödöröket, mellyek Magy. Afrikában. i .

orsz.ban felosztatnak , 's 30 Меча Longi , vs Moreában,

monyasokat , mellyek ,3000 , 290 h. hatkereskedést üz.

forint. Erdélybe eladatnak. Menana , vs a' Fr. Liamone

Esztendöt ált 4000 kanczák- . . oszt.

siál tobbek hágattatnak , МечепШе , vs Piemontban ,

1801-ben voltak a' ménesben 3020 lak.

Д7 csödörök az Institutum Meno, egy az Elafiti szige-

számára, 41 tart.nyi csödö- tek közzül Ragusa mellett

rök, 155 ifju 3—4 eszt. mo- a' Velenczei öbölben.

■ »yasok , 9 próbált monya- Metze, neve a' Corfu szîget'

- *ok , 560 ányás kanczák, belso részének , meily 35000

280 szilaj kanczák, 235 esz- lak. 's 30 mvsán kívíil Сог-

tendös monyasok, 234 esz- fu f& vst í'oglal magában.

tendös kanczák, 186 2. eszt. Msnovo, hajdan Pindus , ma-

• monyasok, 201 2. eszt. kan- gas hegy Görög orsz. melly

■ czák, 86 3—.4 esít. gyenge Thessaliát v. Jóniát Epirus-

lianczák, 26 heréltek , 257 tól, v. a' mostani Albaniá-

remonda lovak, 60 terhhor- nak egy részétôl elválaszt-

ñó , 's 289 haszna veheto ja, Cumayta mellék karjá-

lovak: mindöszve 3010. Kel- val (Oeta) 's azon szoros

lenék 3780 darabnak lenni. úttal , melly hajdan Ther-

Ezen kívül van az Intézet- mopilenek neveztetett.

nek 180 vonó ökre, 20 kosa, Mgíin , (53o 6' E. Sz. 50° 24'

1000 anyás juna, a' filial- K. H.) iter, vs az Orosz Czer-

ménesben Babolnán. Béke nigow Helyt. 5080 lak. kik

idöben szolgáltat a' mènes lennel hasznos kereskedést

1000 lovat. Az Institutum üznek.

minden adott lóért 22 ara- Mtadriot, vs Vilnai Vajdaság-

nyat nyer. Аг Institutum ban , Litvániában , Orosz

személyei 500-ra mennek , bir.ban.

ldk ,5400o for. a' kenyéren Miaiday , kis , barátságos , 's

Icivül emésztenek meg, a' . tiszta vs a' Birmaiini Pegau,

lovak genealogiájára vigyáz bir.ban , Vice-Király' lakja,

*s 1 monyast, 30 kanczák* mellynek is tulajdona , 's

ezámokra tart , a' rossz ifjú ki innen Miaiday-Prah czj>

lovak levágattatnak's meg- met visel.

emésztetnek. Miako-Kio , 1. Meako,

Mfid-Kdszony , l. Kászony. Mlalet , mvs a' Fr. Dordogne

Mttô-Keresztes , 1. Keresztes- oszt. 1480 lak. vas mühe-

mezô. Iyekkel 's granitvágóval.

Míírí- Komirom , I. Komárom- Miamis, {h? Tisis, ésnagyj ha-

Mezö. józható folyók az Amerikai

Hez-i- Tur , mvs Hevea Várm» Western Territory szabad
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tart, mellyelt Ohióba foly- lakosokat számlál.

пак , mellettek lakik egy Micaleo , Stretto di Micaleo. ,

Indiai, hason nevü. népeég. tengerszorulat az Archipe-

¡fliano , vs a' Nápolyi Nápoly lagusban, Natólia , 's Sa-

nevü tart. 2580 lak.- '■ - mos szigët között.

Miao-se, több, China kb'zepén Micava , vs Quanto tart.ban ,

Setschnen , Koeit-cheou , Niphon szigetben , Japonia

Hou - quang , Quangsi , 's bir.ban , fôvsa azon nevü

Quantong tart. határain el- országnak.

szórva elödö népségek, mel- Miçdterctyze, vs új Lengy. Ki-

lyek egymást közt nyelvre rs.ba Lublin oszt.

*s szokásra nézve külömböz- Michaelstein , lúth. klastrom

nek; a' hegyeket lakják , 's a' Blankenburgi Herczs. mé-

i<5 lovaglók. Fejedelmeik lyen az erdöben, 's kietlea

saját katonaságot tartanak, szomorú helyen , a' Theo-

*8 önn fogadott embereik logiára Candidálttak* mag-

vannak , kik szükség idejé- bázával, 13 ház. 130 lak.

ben katonáskodni tartoz- márványvágóval. , . »

nak, Michailow , (¡54o ff E. Sz. 56»

JMlary , nagy folyó Brasiliá- 40' K. TA.) v,s az Orosz Resan.

ban , déli Amerikában , Helyt. az Okai Prona mel-

Maragnan szigetnél a' Nor- _ lett 397 ház, egy esztendei

ti tengerbe szakad* vásárral.

tAiarlea , 1. Apamea. Michailowha , {Michailowsk),

VLiattttíko , (53o 5' 55" E. Sz. ■ 'vs , v. mvs az Orósz Kursk

34a 4o/38//K. H.) nemes vs Helyt. mellyet Gróf Schre-

az új Lengyel országi Brom- . metow épített Swapa mel.

ber oszt. közel Netzéhée , lett , 1000 fa ház. 4,500 lak.

48 h. 320 lak. kik földmi- "kik igen i rriunkások , У -a*

velést 's posztó szôvést|'ü«- « közönseges kézi mívefcen

пек. ' . . • -'kivül palinka fozést, ser-

ЪЛ-iastowha , vs az Orosz Podo- - tés hizlalást , timárságot,

lia Helyt. 386 ház. 2320 lak. féstést , viasz fabr. fonást,

Miava , (48o 4,5' 2,5" E. Sz. 35° marha kereskedést, sos hús,

12' 5y/ K. H.) nagy Tót fa- r zsír > bör, kender, kender-

lu Nyitra Várm. Miava mel- magolaj , készítetlen bör,

lett, köszen ásással , 's ко- gyólcs, méz , 's egy ebb ke-

vágóval. Lakosok lent ter- reskedést üznek, leginkább

mesztenek , 's jó pálinkát az esztendei vásár ide-

foznek , laknak itt sok var- jén.

gák , gyólcs , vászon , 's Michelau , mvs Szileziában ,

gyapjumateria szövök , má- Brieg ker. 65 ház. 600 lak.

sok serfözesböl , szén ége- törfa ásással.

tesböl, bübk , 's lenmag Michelau , falu Baváriában ,

olaj töresböl élnek ; sok ku- Main ker. 77 h. itt sok ko-

korítzát vetnek , dinnyét , sár fonók vannak. . *

's kevés sáfránt is, 's a' Michelbach, mvs az Ens alatt

bükkesben sok «ertések hiz- levó Austriában , a' Bécsi

laltatnak , a' gyümölcsböl erdön felül fekvö negyed-

sok lekvár fözettetik , 's ben, egy hason nevü patak

mázsanként eladatfatik. inellett , 1 kath. pléb. 6.5 h.

Van itt l kath. '3 1 evang. MicheIda , Mücheln, vs Saxo-

templ. 10000 jobbára evan§. niában , Thürin^i ker. 124
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h. боо I. salétrom viskóval, hires. Ezen kéresztül van

's puskapor malommal. Ta- azon szorosút , melly határ-

láltatik itt köszen lerakó pontja az északi Amerika!

hely. oda engedelt Tartomany-

Michele , v. Kis Chiozza, ezi- nak, 's melly az Indiai he

get Velenczénél , mellyen reskedéV közüs pontjáuak

a' Velenczei Protestans ke- kinev«ztetett.

reskedöktemetö helyek van. Micbowitz , mvs 80 h. Cs«h

Michelsberg , Michelperk , mvs orsz. Kaurzimi ker. Maie

137 h. Cseh orsz. Pilseni kowka patak melletí i

ker. i kath. Tempi, 's na- Kath. pléb Iakosi а' ко 'ön-

gyobb részt béomlott bár séges városi mivekböl a' fa

nyákal. kereskedésbol , szénégetés-

Michelsdorf i Strázsa. Eggy а* ЪЫ 's a' hegyek miatt ter-

Szepesi 16 vsok közzül 90 hes földmivelesböl élôdnek.

h. a' vidéke igen szük 's in- Micone , 1. Mycone.;

nen kevés a' legelöje a' sok Mîcoco , 1. Auziko.

lovaknak. 542 evang. és 100 Middelbourg , kis vs egy F. Bel-

kath. Némét lak. kik föld- giom or*z. 520 1

mivelésbôl , pálinkafózés- Middelburg Medioburgum , 51O

böl , 's kézimestersé>ekbol 30/ 6" Ë. S. 21O 17' 15" К.

élnek 1 Bvang. tempi, tzi- H.) fö vs. a' Rollandiai

vial Iskolával. ^ _ Walcheren szigeten , csak

Mîchelsdorf, falu Sziléziában nem a' sziget kôzepén fek-

Bolkenhem-Landshuti ker. szik , 's eggy a' le^terhesb

420 1. gyôlcsszôvéssel 's ke- kereskedñ hajókat elbíró

reskedéssel. - ^ esatorna által . melly Nara-

Michelstadt , f6 vs. az Erbachî mekens várriál véçezodik

' Grófs. a' Hassiai Nagy Her- a' Westerscheldével e.srgye-

czegs. Mümling mellett , sülve van. Kürülvétetett

• 11,50 1. a' köz uralkodás' he- fallal , jól épült 's 1796 h.

lye. Ал itt váló vashámor- 17,690 1. számlált. Vannak

han kályhák 's más vas 6 Ref. 1 Francz 1 An.srl. 1.

konyhaedényekkészítetnek. - Luth. 1 Menonita, 1 Kath.

Michigan Mischigan Mitsigan, közönsegek' tempt. Zsidó

tó az északi Amerikai sza- Iskolája , 1 Természet vis-

•bad Tartom. 84° 3o' — 87o gáló társasága , tengeri tár-

30' N. H. 's 420 10' — 45° sasága, a' rajzolók', képfa-

4o'E.Sz. alatt 280 Angl.mfd. ragók', 's építok társasága ,

hosszú , 's 60—70 széles 750 's 1 Gymnasiuma , lakosi

. □ mfdnyi térrel 10,568,000 ■ tartanák néhány fabr. 's

holdat foglal. Mindenütt míveket , 's borral igen

hajót hord, igen halas , van- kereskednek- Itt volt az

nak benne 20—60 fontnyi osztálynak fô tisztsége 's vt

pisztrángok, 's Huron tóval. kereskedö ítéloszék (Forum

Michillimakkinak v. Mischil li- Cambiale.)

makinak , nevü szorúlatál- Middel/arht , kis ve. a'Dániai

■» tal közösül ; 450 ao' E. Sz. Fünen szigeten a' kis Bel-

84° 3o' N. H0 melly egy ten , melly itt Middelfahrts-

erössestöl védelmeztetik a' Sund nevet visel' 's alig 1/2

tónak torkánál , az Green- mfd. szélességü , közönseges

villei eggyesüléstol melly áltjárás Jütlandba , lakosi

1795. AuS- 3-káu torténe , halászatból 's posztó fabr.
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' ¿Jnek. пек északnyugoti szôgé*

Middlesex , Grófs. AngliábaA, ben , vidéken némelly ter-

határai Ész. Hertford Nagy mészeti ritkaságok talál-

Buckingham. del. Surry és tatnak.

Kent, Kel. Essex, 's három Middleton , fö vs. az Middle-

oldalról Coin , Themse 's sexi Grófs. az ész. Amer.

Lea vizei keritik bé 14 1/2 szabad Connecticut tart.

□ mfd térrel 6 vssal 's kis (4'° 35' É. S. 770 13/ N. H.)

várral , 73 Eklézsiával , kereskedést, 's hajózást üz.

205,025 h. 818,130 Ь a' föl- Middletown , vs. a' Dauphini

dének ötöd része szántófold, Grófs. az észak Amerikai

ezintaanyit foglalnak el a' Pensylvania szabad tart.

kertek 's mulató helyek. Susquehannah mellett igo

Legnagyobb része rét 's le- h. kereskedik gabonával 's

geío, 's táplál 8,400 tehe- liszttel. Mellette van eggy

neket , mellyek Londont barlang mellyben cseppkft

téjiel eltartják. _ Fô vize szobrok 's képek taJáltat-

Themse , mfellybe itt a' Lea nak.

Brent és Coin folynak. F'ó Middle Ward, I.Lanark,

vsa London, mellynek ré- Middlewich , vs. ¿z Anglus

sze itt fekszik. 4 Chester Grófs. eggy nagy

Middlesex , Grófs. Ëszaki Ame- csatornánál , melly itt We-

rikába Nero Jersey szabad verrel 's -Merseyjal eggye-

tart, 26 □ mfdön 15,960 l. sül. Tartozik a' só kerület-

Fö vs New Brunszvick. hez 's sok sót széllyel hord,

Middlesex, Grófs. Északi Ame- van pamut fabr.

rikáb. a* Massachusettsi Midhurst , Midae , nagy he-

szabad tart. 58 □ mfdön gyen épülfc vs. Sussex tart.-

42,740 Ь fo vsa Cambridge. ban Angliában ; alatta Aum

Middlesex , Grófs. Esz. Ame- vize foly , mellette hires

rikáb. Connecticut szabad vadaskert van ; és két kb-

tart. Connecticut mellett yeti vannak a' Parlamen-

15 □ rnfdon 1.5,680 1. terem tomban. •

buzát , kukoriczát , gyü- Mid-Lothian, 1. Edinburg.

mölcset , szarvasmarhát , Midnapur , ker. a' keleti Indiai

juhot , lovat fö vsa Midd- Orissa tart. az Anglusok'

letón. birtoka, 1 hason nevü fö

Middlesex, Grófs. az AnglusJa- vssal ("220 48' É. Sz. 105O 25'

maika ¡jzigeten, melynekkö- К. H. alatt) Kassai foly6

zép 's legnagyobb részét fog- mellett % kast. 's 1 gyönyö-

lalja raagában ; 8Eklézsiát, • rü Hczegi palotával. Hasz-

1 vst és 13 falut számlál fö nos kereskedést üz.

vsa S. Jago de la Vega. Midra-Bañr , (az az Tengeri

Middleton Nlilon, vs az An- tart.) helytartoság Habessi-

glus Kent Grófs. Swale niel- niában , hosszú , de kes-

lett , hires a' szép Osztrigá- keny tartom. a' veres tenger

valbövelkedö Zátonyoktól. mellett , mellynek északi

Middleton , vs. az Anglus Lan- része Habab vagy Agaazi

ca Grófs. Nankinfabr. fo- orsz. az az.Pásztoroké. A' ke-

nással , fejérítéssel 's nyom- leti részeit Schiho nevü Sze-

tatással. recsenek lakják , (Samhar,

Middleton , vs. a' Hyberniai Hazorta , Hadaffa tart.) A'

Cork Gfófs. a' Corki rev- halytartó Bahr - Nagascb.
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czimet vfsel, melly annyit vidéki emberektol mivelte-

tesz , mint tenger' Királya, tik. A' lait, németül 's Cseh-

de tekintete igen niegcsok- ül beszçlnek. . •

kent miolta a' part tarto- Piesbach , mvs. Baváriában

mányitól elesett. Isar ker. Schlierach patak

Miechow , vs. a' Krackói vi- mellett 1.38 h. 670 L kik

dékben 120 h. mindenféle faedényeket ké-

Miechow , vs. a' volt Warschói szltenek 's marha kereske-

Lublin os/.t. dést, gyümólcsfa termesz-

Miedzianagora , falu a' Krac- test 's cseresnye szesz ké-

koi vidékben réz bányával szítést üznek , van itt sokat

's olvasztással. adó jó kószén ásás is.

Miedzibors , 1. Miendzyborz. Meczcziszko , ve. Prusszus orsz.

Miedzna , vs. a' volt Varsói Poseni Herczs. 360 1.

Siedlce oszt. 100 h. Miesenheim , falu a' Francz

Miedzichod , 1. Birnbaum. Raina éâ Mosel oszt. Nette

Midzyrzycz , vs. a' volt Varsói mellett 450 1. malomková-

Siedlce oszt. Zna mellett góval.

360 h. .- I Weste , pléb. falu ó Markban

Miegska Gorha.t 1. G&rchen. 81 h. 420 1. erös komlóter»

Mielan , vs, a' Francz Gers mesztéssel.

oszt. 1400 1. Mieszkouo , Nemes vs. Prus-

Mielse v. Mielce, vs. Galicziá- szus orsz. Poseni Herczegs.

ban Tarnowi ker. Wisloka 87 h. 670 1.

folyó mellett 1 pléb. Mietau 1. Mitau.

Mieleczyn, vs. a' Poseni Her- Mietesheim , falu 2 also Raj-

czeg. Prusszus orsz. 200 1. nai oszt. Francz orsz. 530 1.

Mielmik, vs. az Orosz Byali- mellette van a' Tiefegrub

stok helyt. Bug mellett 149 nevü bánya , melly rus va

lí. 8,20 1. , sat szolgáltat.

Mieloslaw , vs. a' Poseni Hercz. Mietingen, falu Würtembergi

. 1010 1. ■ Kirs. a* felsö Dunai ország-

Miendzyborz , vs. Bug vize birósagban , Gróf Pletten-

meliett , Pödol Wajdaság- berg tulajdpna 830 1.

ban к. Lengyel országban Mieysko Gorfra, 1. Görcheh.

nagy posványok köztt , csak Mifflin, Grófság északi Ame-

hidakon járúlhatnak hozzá rikai Pensylvania szabad

4240 1. lett és 706 h. tartom. az Apalachi hegyek

Miendzyrzecz , 1. Meseritch. . közt. 87 □ mfdnyi térrel

Miery , falu á' Francz Jura 13,000 1. nagyobb részént

oszt. Brenne mellett 420 1. Hyberniaiakkal fö vsa Lö-

márvány vágóval 's rézbá- wistown.

nyával. Migliaro -, Velenczei ola) mçr-

Mierzin , 1. Wolein. ték neme.

Mies, kis vs. kofallal kerítve Migron, 1. Frossay.

Cseh orsz. Pilseni ker. Mies Miguel, vs. Tucuman tartom.

mellett 286 h. 1 posta tisz- a' Spanyol Rio de la Plata

tséggel , 1 Esperesti Tempi. Vice Királyságb. déli Ame-

a' Polgárok a' szokott vsi. rikában , kártyafabr. ke-

mívek felett a' serfôzésbël reskedik oszvére-kkel 's ne-

's közszerü foldmívelésból velni való monyasokkal.

élnek. Az itt való eziist bá- Mihály Nagy Mihály , mvs.

jnya rçszént honni , részént Zemplia Várm.b«n Vecse',

és
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és Szobráncz köztt , Lator- Oit vize 's a* Brassai Szék

cza vizénél , F. U. J. Szapá- legutolsó szöge , 's eggy ré-

ry lak. Magyarok 's Tótok sze felsö Fejérvári megyé-

Kath. 's eggyesült Görögök nek. Földe legtermékebb

• Királyi só i harminczad , és szántófold, erdös dombok-

pósta hívatallal Uraság kal 's füvet böven termô

kastéllyával, 'sSinagógával. Hegyekkel -vegyes , nedve-

MiAdlyi , Magyar mvs. régi sitetik Barót , Baczon , Ajta

várral Sopron Várm. Raba 's Bölön fblyóktól.

vizénél, Sopronytól 6 ora; Mikolow , 1. Nicolai.

F. U. több nemes fam. lak. Mikulieca, vs.,és vár azOrosz.

Magy. Kat. nevezetes esz- Galicziában Tarnopoli ker.

tendei vásárokkal. Sereth mellett kereskedik

Mihla , falu Eisenach Hczgs. viasszal.

Werra mellett 107 h. rasa, Miiagra , mvs. a' Spanyol Na-

's félbárson szövessel. varra tart. Aragon , és Arga

Mihotdct , Miholcinum , mvs. össze folyásoknál .3,50 h.

Slavoniában, Veröcze Vár- 1800 1. 1 kast.

megyében Siklóstól 3 óra. Milanese , Ducato di Milano ,

Valpói urad.hoz tartozik , 1. Májland.

lak. Illyrusok , kat. tul pié- Milaslow , vs. a' Poseni Here.

bán.val , Dráván áltjárás*- Prusszus orsz. Wartha mel-

sal. Rácz Miholácz , ugyan- lett posztó fabr.

Ott Veröczei urad.hoz tar- Milatyn , vs. az Orosz Wolhi-

tozik. nia helyt.

fAiklósvdr , elég teres mvs. Er- Milan , majorság Morvában

délybenMiklósváriSzékben, Brün ker. 6 h. 30 1. vashá'

l kath. Pléb. val. és ref. morral.

oratoriummal F. U. Kálnp- Milano , 1. Mailand.

ki , és más nem. fam. Bras- Milbourne Port , hitvány régí

eótól 6 1/2 óra. vs. az Anglus. Sommerset

Mikiínovcze , 6 , és új Slavoniá- Grófs. Parrat mellett iioo.

ban, Péterváradi Gener.- h.

ban , Bródi Regement VII. Milchdorf, mvs. az Ens felett

Kantonjában , az Etzéki or- lévô Austriáb. Traun Fert.

szág úton, egyik 105, má- Kaszafábr.

sik 2ioHázokkal tul temp.- Milde, fóviz Alt Marktban ,

kal. Az ó , az újtól 1/4 mfd, Frussziában Letzlingen mel-

Mikeszásza , Feigendorf , mvs. lett ered , 's több patakok-

Erdély. Küköllö Vmben N. kal szaporodván , Aland

Selyktöl 2 ißt óra egy nagy nevet vesz fel , és Schna-

hegy alatt, Küköllö vizé- ckenburgnál Elbe vizéba

nél , F. U. több nemes fam. foly.

lak. Magy. Oláhok , kat. Milden , Moudon > Meldunvum ,

ref. és görög templommal, hajdan Helytartóság a" Hel

es pléb.val. vetziai Bern Kant, most

Miklójvdr Sték , Székely Szék Waad Kant, része , derék

Erdélyben , melly a' Há- kósziklán épíilt vs. a' Bern-

romszéki Székhez számlál- Ь&1 Lausannéba vezetö útoa

tatik 3 1/4 □ mfd. határai Broye mellett 2500 1. erös

Ësz. a' Bardoczi Szék. Kel. Transito kereskedéssel , ta-

a' Sepsi Del. Eggy része láltatnak itt Római régisé-

Fejénjár megyének. Nyug. gek.

Hün. tEx. III. oar. 3*
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Wltldenhatl , nagy népes vs. az a' legnagyobb. kiizzé számr

Angles Suífolk Grófs. Lark láltatik.'s tetemes czet ha-

mellett,schaluppoknak(saj- lászattal.^

káknak ; való révparttal , 4 MUhac , vs a' Francz Lot , e*

esztendei vásárral. Garonne oszt'. 288 h- 2210 1.

M//i-«nd,falu az Anglus Midd- Milhan v. Milhaud , Aemilia-

lesex Giófs. a' Harwichi num , (440 10' E. Sz. 20O 46'

úton бок szegények eránt К. H.) Agg vs 's keresk. fö

tett Intézetekkel. helye. a' Francz Aveiroa

Miles Miletus , vs. tulaj. Nato- oszt. Tarn mellett 6080 1.

liaban kis Asiában. sok fabr. kereskedik mar-

Milesen Mühlessen, falu Cseh hákkal, borral, pamuttal

orsz. Ellbogeni ker. 31 h. 's sajttal.

»avanyu kúttal. Milhaud , vs a' Francz. Gard

Milet Mtit Melita , kellemetes oszt. Vistre mellett aoo h.

kis sziget DaJmatia mel- 1280 1.

lett , Ragusa kôrnyékében Miliaria , 1. Maniana.

gyümölcs termo , azon ne- Milikino , falu az Orosz S. Fé-

vu révvel , es vassal. tervári Helyfr. készit min-

Miletus , Ephesus utánn leg- denféle fa portékákat u. m.

jelesebb, 'e leghíresebb vs medenczét lapátot 's t. eíf.

Jomaban, K. Asiában déli Mítít , 1. Mlit.

ezegleten ; legszámoaabb Militsch , Trachenbergi ker.

•zállókat bocsatott raagá- Sziléziában , áll a' Trachen-

ból ki; legfobb részt vett berg Her. a' Militschi szab.

a' harczban , és békekôtés- ur.ból/s a'Minderherschaf'ti,

ben ; legielesebb férfiakat Neuschloszi,Freyhani 's Suh-

nemzett j illyen Thaïes , laui kis urodalmakból 16 Q

Anaximander , 'в a' t. Pyrha mfdnyi térrel , és 34460 L

vsától 30 stad. Miletus volt Militsch , szabad uro da lora

Kréta szigetben is. alsó Sziléziában Malzhan

Mileto Mi/etum , ve. innenso Gróf tulajdona. Határai

Calabriában Nápoly oszt. ' Esz. Lengyel orsz. délreOels.

Püspökseggel. kel. Wartenberg , nyug.

Milford, ravs Pembroke Grófs. Trachenberg. Tére.5Qmfd.

Déli -Walesben Pembroke vannak derék erdoji, szu-

melletta' Milfordi rév par- rok viskóji, 's igen nagy

ton , 1. (51 o 45' É. Sz. iao 2o' tavai fö vsa,

K. H.) eggyiken az Europai Militsch , Bartsch mellett 16»

legnagyobbak közzül. El- h. 1330 I. 1 Német 's г Leñ-

térnek benne akármelly gyel Hotsáddal 1 kast. egy

nagy 1000 hajók , 's olly Evang, és 1 Kath. Pléb. tem-

bátorságos, hogy útmutató plommal, 's iskolával posz-

hajósokra nines szükség. A' tó 's gyóles szôvéssel 's fa-

bémenetel 1 1/2 mfdszéles, 's zekassággal.

a'Rév 16 karja,5 öble 's 13 H- Millacker , falu *s orvos kút

kötö torka 2 várakkal vé- ném messze a' Dunától

detik 's a' nyugotti részen Mühl ker. az Ens felett való

S. Ann's pointnál s világító Austriában , ezt igen sokan

tornyok állnak. hasznélják.

Mil/ord , vs az Anglus új Scó- Millancay , vs a* Fr. Loir és

tzia szigeten északi Ameri- Cher oszt, 107 h. 600 1.

kában 1 révparttal, melly Millenbaeh Müllenbach , ve
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Erdélyben , 's Szebéni Szék- szölögörezdeket , figéket , 's

ben 2000 1.

Millerey Millerees , Portu-

gallus arany pénz , ér 3 fl.

Ю krt.

Millesehau , Hrzan Grófhoz

tartozó nagy falu Cseh orsz.

Leutmeritzi Iter, a' dörgö

jó dinnyéket , mézet , bar-

mot, madarakat , vadakat,

halakat igen böven. Leve-

göje egésségtelen , 's a' la-

pályos helyen vize is rossz

5000 lak. jobbára Görögök

fft vea.

hegy ^Donnerberg). Töve- Mito, helyesen épült vs. 200

nél gyönyörü kastéllyal. 's h. tisztátalan 's' büdös t

kerttel. Görög 's Deák Püspök x/%

täilleschewo , 1. Saba-Millesevo. mfdnyire innen van eggy

ЬЛ-illesirno , vs a' Francz. Pie- derék révpart.

raontban Bormida mellett Milopotbmo , vs a' Töiök Can-

1200 1. Itt 1796 Apr' 14-kén dia szigeten 1 kath. Piisp.

nyert Bonaparte egy neve- М/los , vs Moreában eggy 50

zetes ütközetet. toisnyi széles to mellett 30

Miiiesz , L Melassa. h. keresked buzával , gyap-

Willestvick , vs Thalland tar- júval 's t. eif.

tom.ban Svéciában , egy Miloslaw, vs a' Poseni Herczs»

Wener tó közepeig terjedtt Warthe mellett 130 h. 1010
A' ' 1 * I l - ' •- -
fél szigetben.

Milliard, ezer millió.

Williasse , ezer miliard,

Millùf t ezerszer ezer.

I. posztó , gyóles , bor 'S

kalap fahr.

Miloslawitsch , vs az Qrosz Mo«

hilew Helyt. Iput mellett.

Millojceuo , 1. Saba-Millesevo. Miltenberg , Leiningeni Hczeg.

Rezidentzia vsa. a' Baden!™illy Milliacum , vs a' Francz.

Seine es Oise oszt. 19.00 1.

Mi7o Milos , (360 43/ É. Sz. )

Sziget az Archipelaguson 60

. mfdnyi körrel , a' MJzepén

örökos tûz ég, melly a' le- Milthrop, vs az AngluS West-

vgôt párázattal betölti, eggy moreland Grófs. a' Ken vi-

helytt a' mezök kémény ze' szakadásánál révparttal.

gyanánt füstölögnek. Né- Miltigau , Cs. Kir. Kamarai

melly természetes boltoza- Jószág Cseh orsz. Ellbogen!

Mein Tauber ker. Main

mellett 3000 1. г Hegyvár-

ral.kereskedoházzal 'söyran.

vidékén jó bor terem.

tokban találtatnak 9—>ю

újni vastag sima tim-

sók , söt tolltimsó is 1

sublimált 's feloszolt timsó,

melly cseppenként hull.

Kenkö találtatik eggy bar-

langban, mellynek a' mé-

lyin levö tüzorvény ezt

tisztává *s sublimálttá ta

ker, hegyek közt erdökkel

korülvéve. Fö táplálások

módja lakosainak a' köz-

szerü foldmívelés , fonás,

szovés 's materia fabriká-

lás. Ebben fekszik a* Mil

tigau v. Melikau falu Knei-

bel patak mellett 1 Kath.

templommal.

szi , vannak itt ferdök is 's Miltorî, 1. Middleton.

«lly hév források, hogy az Miltschin, ( 490 34' c/< E. Sz }

ember' úját is megégetik, Gróf Küenburgi vsa Cseh

fizint' úgy orvos kútak 's órsz. Tábori ker. 171 h. 1

sok vasásó gödrök; Földe várral.

igen termékeny 's hoz min- Milverton , vs az Anglus Som-

denféle gabonát , legjobb merset Grófs.

íéU gyümölcsöt , kivált Milzeburg , 3290 láboyi magas

3î *



hegy a' Fuldai Herczs.

Mima-Schunrua , falu a' Bir-

raanni Dalla tart, mellynek

fejérszemélyei a' férjfïak-

kal szabadon közösködnek,

melly élet' nemére közzü-

lök sokan atyafijaik' adó-

sági által kárhoztattak.

Min, fó Fo-kien tart. Chiná-

ban, melly a' vize alatt

fekvö szirtek miatt vesze-

— 5oo ~

Mincio , oszt. állott a' hajda-

ni Mantua Herczs. nagy obb

részéból , melly a' keleti

Lombardiához tartozott > 's

azután Mantua, Revero 's

Castiglio kérületekre osz-

tatott fel. 34 2/3 □ mfdnyi

térrel , 218240 1. Terem sok

riskását 's lent, de igen mo-

csáros 's egésségtelen. F6

vsa Mantua.

delmes, azért az éles elmé- Mindanao, 1. Magindanao.

jü Chinaiak rajta bizonyos Mindaro , Mindoro , (12o 22*

nemü hajókkal élnek.mel- —13o 10'E. Sz.) Egy a' Fü-

lyek igen vékony deszkák

ból vannak oszvetéve, nem

hamar törnek , hanem ha-

jólnak , 's engednek , ha

ezirtre akadnak. Ezért ná-

lok köz mondás: a' hajók

papírosból 's a' hajózók

vasból vannak.

Minaeustok , nagy népség.vólt

kozép Arabiaban fó vsok

Coranña.

Minas Geraej , Helyts. Brasi-

liában déli Amerikában

Frió hegyek nyugotti részé-

ben , Francisco 's Parana

löpi szigetek közzul 20 mfd

hosszu 10 széles, hegyes ,

és termékeny risre , pál-

mákra , déli gyümöjcsökre,

viaszra, órvos kútakra néz-

ve; lakják Tagalok '3 Bis-

sayerek. A' Spanyol Aliade

lakik Calapanban , 35000

honniaknak Fejedelme. Fó

helysége Baco. A' sziget'

közepe független népségeké,

Mindci , fó Bavariában, melly

Kemptentöl nem messze e-

red , 's Gundrimmingen

mellett a' Dunába foly. •

fóknál, gazdag gyémántra, Mindelheim , (48o 4' E. Sz. 28°

arany , czin , vas , ólom ,

kényesó , kenköre 'st. ef.

nézve. Lak. 167000 kik közt

108000 Szerecsenek, fóhely-

ségei Villaricca de Mariana,

's Villa nova.

Minau , fó vs a' parti Mohi-

stan tart. a' nyug. Persiai

8' K. H.) vs Baváriában Ii

ier ker. Mindel mellett 400

h. 2390 1. 1 kast. a' vson

kivül György hegyén , 1

Gymn. i pléb. tempi. Teck

Herczgek' sírjeikkel , gaz

dag korházzaí, országi tör-

vénysfcékkel.

Kerman birod. a' Persiai Minden , Herczs

öböl szorúlásánál. Lak. na

gyobb r'észt földmivelök.

Minchow, kis vs a' Poseni Her-

czség Prussus orsz.

Mincio , Minciu6 , fó Olasz

orsz.ban!, melly Garda tó-

ból ered , osztán a' Man-

tuai mocsárt képezi , a' tô

le így nevezett oszt.kéresz-

tül folyja 's utoljára Sa-

chettánál a' Póba omol.Itt

1796. Ma]. 30-dikán nyertek

a* Francziák az Austriaia-

kon egy hires ütkczetet.

.' Német

Westphali ker. határaiMün-

ster Hochstift , Diepholcz ,

Hoya, Schaumburg, Raven-

berg Grófs.Burkus orsz.hoz

tartozik. Termesztetik itt

sok gabona, len, kender, do-

hány,'s neveltetnek marhák.

Elég vad, hal, só, kószén , 's

torfa is van ^ de annál ke-

vesebb fa. Továbbá a' We

ser keresztül folyja , 'shaj-

dan nagy Károlytól fundáí-

tatott Püspokség is volt,

melly az 1648-diki Béke ál
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tal , mint világi Herczség,

Brandenburg! Választó Fe-

jedelemnek engedtetett. Té-

re 18 1/2 Q mfd 1802-ben

számlált4 vst 1 mvstsçEk-

klezsiákat, 128 helységeket,

12,509 házhelyeket 70.36.3 1.

Jövedelmei .500000 for. men-

nek. Fft vsa

Minden, (,52=> 17' 47" E. Sz. абэ

33' 1 l" К. H.) Weser mellett,

mellyen keresztül egy 600

láb. hosszú 24 szél. kö hid

vezet. 6 kapukkal, 3 piac-

c/.al , 3 luth. pléb. tempi.

mal¿ 1 Colleg. 1 kis Asszony

nevelö házzal , 1 kath. fö

temp, 's káptalannal. 2 réf.

tempi. 1132 h. 73.30 l.Gymn.

l vs iskolával, 1 Praeparan-

diával , -1 árvaházzal 2 sze-

gények intézetével 2 kezdö

házakkal. Lak. tengödnek

földmivelesböl marha ne-

velésbol , serfözesböl , pá-

linkaégetésbol , gabona 's

fonal kereskedésbñl tart. я

esztendei vásárokat. Van 1

harisnya kézi míve , » czu-

korfözo mühelye, dohány,

bör , posztó , materia, tö

kapoos fabr. van jnssa az

altmeno portékák' megve-

vésére , 's egy tart.nyivál-

tó kasszája , 's szabad ha-

józása a* Weseren Bremen

mellett az ész. tengerre.

Winden szentek' able, 1. Aller

Heiligen Bay.

MíWoro , 1. Mindaro.

Mindstent , magyar falu Cîon-

grád Várm. a' Tisza mellett,

erôs bortermesztéssel, a' ho-

mokoe rónaságban , de bo-

rát nem lehet eltartani.

"b&indszent , falu BaranyaVár.

Melczer tulajdona 1 kath.

pléb. 's temp, jó szölökkel

's nagy erdôséggel.

Mlnehead, 13' É. Sz. \áp

6' K. H.) )ó bányamvs bá-

torsdgos révparttal a' Bris-

.toli csatornánál > Sommer-

setshireben Angliáb. , 500 h.

2000 1. A' héringek , mel-

lyek itt számossan fogat-

nak a'kozép tengerre küldet-

nek; van it jó ált járás Ну-*

berniába.

Mineo , vs 1314 h. a* Siciliaï

Val di Notóban.

Minervino , falu a' Nápolyi Ca-

pitanata tart. az Apenní-

nek hajlásán. Püsp.

Minfeld, kis vs a' Francz. Al

so Rajnai oszt. Landautól

2 mfd.

Minglanilla , falu a' Spanyol

Cuenca tart. Cabriel fó mel

lett , só heggyel.

Mingrela , n. hely. tengertôï

nem messze Visapur tart,

ban, Ganges innensô fél-

szigetben. Ez legjobb kikö-

tö egész Indiában , Hollan-

dusok'szállása; Cardamom

füszerszámmal.

Mingreiia v. Mingreul, Alba-

nia(az azEzerforrásjaTscha-

diniá v. Dadiáni Czár or<-

szága , hajdan Colchis, Ge-

orgiai târt. az Imirette Her-

czség Kaukásiában a' feke-

te tengernél, del felé nyúlik

egész Phasis v. Rion fóig'*

Guriel tart.nyug. Kel.re I-

mirettével osszeér. Dombos,

erdös , jól nedvesült , sok

mocsárokkal 's iszapokkaï

tele , nyaron igen egésség-

telen , de terem gabonát,

hasznos fákat Gomot(föze-

lék neme , mellyböl itt ke-

nyér készítetik) Rist, ió-

bort, sok gyümölcset, Io-

vakat, baromfiakat, vada*

kat , vad vonó állatokat

halakat, selyembogarakat,

méheket. 11—12000 familiáji

elszórva élodnek, egy Czár-

tól fügnek , ki Dadián czí-

met visel , 's Öroszoknak

adót fizet. A' nép igen vad,

tudatlan , romlott, tisztát-

lan , parázna , vérengzo ,

babonás, földmivelö 's mar*



— ¿0% «-

hanevelô.Keresztyén ugyan,

de némelly pogány szokásai

vannak. Fö vsa Isgaur.

Minho, Minius , fó Spanyol

orsz. ered Galícziában Sa

bor , Tua, Tamago 's t. fó-

ïtat felvesz , Portugallia 's

Spanyol orsz. közt határt

képez ész. felé 's (51O 55'

20" É. Sz. 8Э 45' 15' H.

elatt) Caminhánál , 3 mfd-

iiyire Villa nova alatt az

Atlanti tengerbe omol.

JMinño, 1. Entre dueroeMinho.

Miniato , régi vs a' Franc.zia

Jtozép tengeri oszt. 2000 1.

Püsp. a' fö tempi, rnellett

6 pléb. tempi. Seminar.' 1

talált gyermekházzal,

Mi/ii>AMenieh,fövsa egy hason

nevü Kaschefságnak &lsóM-

gyptusban a' Nil* bal part-

jáa , kis , de kellemetes vs

jiépes , vannak jól elinté-

zelt Bazárjai, 's kereskedé-

ee. Itt leginkább készítet-

nek a' foldedények , mel-

lyek Bardaks nevet visel-

liek , 's mellyekben a' viz

fris marad. , Van itt egy

vám. Hajdan vidékében ál-

lott az Anubisz' temploma.

Víinius, fó, most Minho.

Minkowce , vs az' Orosz Podó-

liai Helyt.

Pinkowitz , falu Sziléziában

Namslaui ker. Itt temette-

tett-el Seidlitz Generál.

Minorca , Spanyol sziget a'

Balearok közzül , a' Spa

nyol partoknál , a' kôzép

tengerén. 236 Francz. П

mfdnyi terrel 32000 1. kik

jó költftk, tánczosok, 'spa-

rittyások. Glímája nedves

's egésségtelen. A' közönse-

gesen termékeny földje e-

zen hidegecske szigetnek

hegyes. Még is érnek itt

nemes déli gyümölcsök ,

jó bor, Spanyol bors , fa-

nélkül s?ükölködik , mar-

bu uevelése tetemes, szint-

igy a' méhészségè is. Házi

nyúlai baromfijai 's halai

böven vannak. Ércz nyo-

mok sok helytt vannak,

's böven jó márványa. Ki-

hordása esztendöt ált 410009

Livr. béhordása két annyi.

Vannak sok régiségei , mel-

lyek közt egy pogány ol-

tár különös figyelmet érde-

mel. Találtatnak itt sok

római pénzek is 's hamwed-

rek , szobrok , mellyekkel

külombféle nemzetek bir-

tak. Fö vsaMahon.

Minori, Minuri , vs Princi-

palo citrában Nápoly orsz.

ban a' Salermoi óbolnél ,

melly a* Korona birtokai-

hoz tartozik. Püspök lak-

helye 's a' fö templömon.

kivül 3 pléb. tempi, bír.

2100 1. számlál , kik selymet

termesztenek, 's gyümölcs-

bort készítenek.

Minth , tenger öböl az ész.

nyugotti Scótzia 's a' He-

bridi Lewis sziget közt dél-

re Skye szigettel határos.

Minsk, Minscium,"Oros.z Hely-

tartóaág Witebsk, Mohilew,

Volhinia, Grodno, 'e Wilna

Helyts.gok közt. 1098 □ mfd

nyi térrel , és 834620 1. sok

mocsárokkal folyókkal , az

utolsók közt Düna, Dniepr,

Druez , Beresna , Pripez,

Niemen, Narew , Bug neve-

zetesebbek. Egy 8 mfdnyi

csatorna Pina, és Schtscha-

ra közt a' fekete tengert a'

Baltival öszvefoglal ja. Föld-

je általjában termékeny

fára , vadakra, vasra, tor-

fára , kövekre nézve. Lak.

Lettek '5 Lengyelek kivül

Görögök Zsidók , Németek,

Tatárok 'st. ef. Fö munká-

jok a' foldmívelés, 's mar-

hanevelés. Fö vsa.

Minsk, (540 É. Sz. 55° 50' K.

H.) Swislocz fó mellétt 120

. mfdnyire Sz. Pétervártól
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4oeo lak. kik ma¡d »em gedtetett » «redetekben »

mind eggyesült, Görögök a szigetek voltak, de »782-b*

kaat. 1809-ben csak nem е- mind a' kettô közt egy 30

gészen elégett. ölnyi foldszorúlat táma-

Minsk , vs az új Lengyel or- dott, melly által mostösz-

szág* Siedlce oszt* 76 h.kal. ve foglaltatnak. 650 lak.

Mintem, falu a' volt Bergi vannak azokon kivül , kik

Rajna oszt. apró vasmívek ide stokfist halászni jár->

fabr. nak.

Mintius , fóvíz Rhaetiában , Miqutnei , Octogesa, I. Me-

e' névvel jegyeztetett La- quinez.

cus Benácus (Gardo-tón) Mir, kis vs, ¿e erSsség Nowo-

innen , elöbb Sarca volt; gredi Vajdaságban , Litva-

mostani nevé Mincio. niában Orosz orsz.ban. Rad-

Minuciano , kis vs a' Luccai zivil házé.

Herczs. Olasz orsz. Mira, kip ve a' Portugalliai

Minuri /1, Minorú Beira tart. a' tenger parton

Minuta, az egésznek 60-dik 49.5 h. 1600 1. az itt termö

része , kivált az órának, jó bora.mi&tt hires,

vagy a* földi kerekség* mé- Mira , mvs íoool. Lomb. Vel.

• résben egy grádusnak. Kirs. Brentánál , mellyböf

Miosen, tó déli Norvegiában. Taglio novissimo nevü esa-

го norw. mfd. hosszu, mel- torna délre egész a\ Bren-

lyen gyakran forgó sitelek dolói révpartig vonatott.

támadnak. Vidékén az egész Mtreíf/ , vs a' Ftancz. Lot'

orsz.ban legjobb rozsterem. oszt. 1910 1. ' .

A' toban sok kristálykovék Mirabel, falu a' Francz. Dro-

találtatnak. me oszt. 1580 1. selyem fabr.

Mioians i Miolanum, erftshé- gabona, olaj, 's de$zka met-

" gyen épült kastély Isere vi- stñ malommal.

zénél, tulajdon Sabaudiá- Mirabeilo , vs Candía' sztgete

■ ban, hasonló nevü vol- ész. keleti részén. 1500 Le»

gyel. ros várral , jó révparttál ,•

Miosconisi , 1. Musconisi. Sandschacknak lakhelye.

Miprowatz , elég népes vs Vi» Miraboe , kis vár Piemontbany

dini Sandsakságban. Bulga- közel Felice vize forrásáhotf

riában , egy Metropolita- a* Col della Croce szoros útat'

nak lakhelye. vedi.

Miguelets , lakosai a' Pyrene- Miraca » falu Moreában a£

eknek , kik az -utazókat Olympia' omladékain, egy

borra valóért kalauz gya- hegynek oldalán , Görögök

nánt szolgálnak , néha pe- lakják , kik egy Török Agá

dig öket megfosztják, néha alatt vannak.

a' Spanyol Armádánál mint Miradoux,v» a' Francz. Gers

köflnyü seregek szolgálnak, oszt. 1650 1.

's hasonlók a' legjobb va- Mitamboau, ve a' Franc?!, al-

dászokhoz. só Charente oszt. 2170 1.

Minquelon , kis sziget az ész. Miranda , fó Spanyol orsz.

Amérikai Newfoundland meliy Galitzia 'e Austria

déli részén, 1762-be a' Fran- közt határ 's a' tengerbe

cziáknak bizonyos feltéte- omol.

lek alatt az Ö halászatok Miranda de Arga , vs'a' Spa>

elomozdítására által en- nyol Navarra tart. 366 h.
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1320 1. Ien termasztéssel. vefc, kivált hegedûk, azçn

Miranda de Corvo, vs a' Por- kívülbádogmívek, csipkék.

tugalliai Beira tart. Deuça börek, kereskedik borral,

fónál 894 h. 2690 1. , pálinkávai , 's ürükkel.

Miranda de Duero , ("41° 31' E. Miremont, vs a' Francz. pusz-

Sz.) határ vára a' Portu- ták oszt. 700 h. 4000 1.

galliai Traz os Montes Miremont , vs a' Francz. Puy

tart. Duero mellett , 237 h. de Dome oszt. nem messze

750 1. Püsp. 's Seminariüra- Vezerétôl aoo h. 1420 1. ein

mal. . lékre méltô a' Cluseaai bar-

Miranda de Êbro , Deobriga , lang.

vs a' Spanyol Burgos tart. Miremont, vs a* Francz. felsô

Ebro mellett 1400 1. Az itt Garonne oszt. 1000 1.

termö bor egész Spanyol Mirepoix, Mirapicum, hajdaa

orsz.ban legjobbnak mon- Fár« Francz. orsz. Langue-

datik. . " . docban.dombosabb inkabb.

Mirande , vs a' Francz. Gers mint hegyes , földe termé-

oszt. Baise mellett 1560 b . keny. Lak. munkások, most

kereskedik gyapjúval 's pá- az Ariegei oszt.nak része.

linkával. , Ebben van.

Mirandella , erôsség a* Portu- Mirepoix , (43° 5' 19// E. Sz.

galliai Trazos Montes tart. 19o 32' n" K. H.) vs Lers

Tuela fó mellett 340 h. Ke- mellett 441 h. 2820 L vidé-

reskedik selyem mívekkel. kén vannak vasbányák 's

Mirándola., hajdan Herczs. O- makkerdök.

'lasz orsz. melly a' Ferrari Mireschan , urod. 's falu Cseh,

Modenai 's Mantuai vidék orsz. Pilseni ker. nevezetes

közt fekiit , 's a' Modenai vasbányákkal. ,

Herczgé volt. Igen böven NLirgorod , (48o 50' E. Sz. 51°

terem gabonát, 's kertigyü- m' К. H.) vs az Orosz. Pul-

mölcset, azután Olasz orsz. tawa Helyt. 7440 1. kereske-

része Panaro oszt. Fö vsa . dik marhával 's gabonával.

Mirándola, erös ve fellegvár- Mirgorod, vs az Orosz Cher

rai , la Rocca erôséggel 8180 son Helyt. Wissa folyónál

1« Püspök' lakhelye ; a' fö melly tôle nem messze Si-

templomon kivül mégmás nuchába szakad. 2400 l.Gö-

15 tempi, számlál, . - ; rög Püspök' lakja.

Mirano , (45"э 29' E. Sz. 29o Miro, Velenczei mérték 30

46' .58" К. H.) vs az Olasz fon.tot ér.

Brenta oszt. Musone hajóz~ Miropol , vs az Orosz Char-

ható fó mellett. 3120 1. kow Helyt. Psol , és Sta-

Mirebeau , vs a' Francz. Coline denka mellett 833 h. 7 temp,

d' or oszt. Beze mellett 216 16200 1.

h. 1210 1. kovácsrcjühellyel. Miroslav), nemes vs a' volt

Mirebean, (46=» 46' E. Sz. 17» ¡ Warschói Lomza oszt. 48 h.

59' K. H.) vs a' Francz. Vi- 220 1.

enne oszt. 401 h. 202O 1. Miroticz (ó) mvs, Cseh orsz»

Mirecourt , Mercurii Curtis, 110 h. Prachini ker. Lom-

(48э 15' É. Sz. 32° 52' K. nitz patak mellett 1 kath.

H. ) vs 's ker. föhelye a' pléb, temp:mal.

Francz. Wasgan oszt. Mou- Mirowitz, Mirowicze, jóLépült

don fó mèllett, 5060 1. Ké- mvs Cseh orsz. Prachini ker.

«zítetnek itt muzsikai mí- Rziczka ker. 9,5 h. Lakosi
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élodnek serfözesböl , k$z- if8 zsidók, a' többiek Gö-

szerü földmivelesböl , és rögök. Van i Püsp. 's 1 vas

kerti gyümölcs termesztés- fabr.

böl. JVan 1 kath. pléb. temp. Miske, Mischendorf mvs Vas

szépvsháza's nagyvendég- Várm.ben , Veresvári Urad.

fogadója. hoz tartozik , Pinka vizé-

Misa/npatnam,vs Jaghirei Prae- nél , Szombathelytöl 5 \fa

sidenségben, Carnatik orsz. Köszegtöl4 óra. Lab. néme-

ban. Ostindiában, tek, kat. tul. pléb val. Mis-

TAisoheck , mvs Cseh orsz. Be- ke ugyan itt van Gercse

rauni ker. 130 h. szép kast. . mellett is, és Arad. Várm.

X kath. temp. Hajdan itt ben , Nagy Zerindhez i ó-

arany bányák is voltak. rányira.

Mischigan,, U Michigan. Miskolci , (48° 5' .56" E. Sz.

Mischillimackinak , 1. Michilli- 3a0 27' 1" K. tL)nagygaz-

makinak. dag mvs Borsód Várm. Har-

Miscou , Miscoria , sziget Or- sány, és Sz^kszp köztt, a' K.

rittus Canadában,Quebecki koronához tartozik; szép

Gouv.ban, ész. Amerikában völgyben 2400 h. 1424 pin-

, Sz. Lörintzi t. foknál, kis, de czékkel , több mint 13,500 1.

termékeny , igen tágas rév- 2 szép ref. tempi. 1 kath. t

vel. nem eggy. görög 1 evang.

Misene, a' legszélsô nyugOtti tempi. 1 sinagógával ; pom-

fok a' Neapoli öbölben alatt pás Várm.házával, Minori-

csak nem egészçn bollos. ta monostorral , Káptalan

Ezen f'eküdt hajdan egy ha- és .vs házzal , Almási lak-

eonnevü vs melly 890-be a' helyével, ref. Gymri. 5 mal-

Sareczénoktól elrontatott, mokkál 1 váltó póstával. 1

omladékai még mostislát- evang. luth. Triviál iskolá-

szanak. A' hegyben van a' val 's t. ef. Erös bor termés-

.. látni , érdemes Traconara sel , nagy endôséggel, jokö-

Grotta. . : vágókkal, dinnyékkel, fa-

yiisitra , Mistra , fñ vs Za- gyümölcsel , mézzel vidé-

coniatart. Moreában, Va- kéu. Lak. jobbára Magya-

solipotamo fó mellett (Eu- rok, de vannak Tótok is,

rotas) ifi órányira a' haj- Ráczok , Bosnyákok Néme-

daniSparta hegyétôl, melly- tek, új Görögök, Zsidók, és

nek maradványi még most Czigányok. A' Miskolczi ke-

is találtatnak. Felemelke- nyér, és héti vásár is hires,

dik Amphiteatromiképben Misling , falu also Syriában

egy kel.re lapuló hegy ol- Cilli ker. egy hasonnevü

dalban 's 4 részekbôl áll , patak mellett vasbányával,

a' fellegvárból , a' vsból , 2 Öntökemenczevel, több vas-'

Hostadból (Mesocorion és hámorokkal.

Exocorion) A' vs maga dö- MisUnitz , 1. Mislenice.

ledezett falakkal kerítve TAisliboriitz , mvs Morvában

• van , vannak 2 kapuji, kis, Znaymi ker. 1 pléb. 1 kast.

keskeny, ronda égyenetlen 46 h. 390 1.

helyen épült úczáji 's há- Mislitt, Miroslaw , mvs u-

zai platánokkaL cyprusok- gyan ott 2 hegy között 1

kal , 's narancsfákkal ko- pléb. 's uradalmi kast. 93

rülvéve. Lak. száma 15— ker. 8.5 zsidó h. 482 keresz*

i8ood , kiknek» 1/3 TÖJÖkök ¿83 zsidd l.



Mislowítz , vs a' Sziléziai Plesz Ezenr idoszakban készitet-

nevü Urad.ban. nek kis csatornák a' riss-

l&ísocco , pléb. falu , 86o I. földek nedvesítésére ; Mint

Misoxer völgyben , a' felsô egy4o mfdnyire délnek,fejér

vagy Grauei szovetségben , medve tótól, képezi ezen fó

a' Helvetziai Graubünden a'gyönyörü Sz.Antal vizom-

kant. lásat. Hajózása ezen fónak

fAisoxer vólgy j a' Helvetziai lefelé igen alkalmas, kivált

Graubünden kant. mellyet Ohiótól egész a' szakadá-

Muesa keresztül foly, melly sáig. Ezen fótól vette nevét

Bellinzonánál a' Ticinóba Louisiana' belsórésze egész

»zakad. 9 □ mfd 50011. Te- az Ohió' béfolyásáig.

rem gabonát, gyümölcset, Missouri, fó Louisiana tart,

gesztenyét, fügéket, fát 'a ész. Amerikában mellynek

t» ef. fö helye : Rogoreto. iszapos 's tömött vize van,

M«r , 1. JEgyptns. mellynek színét minekutá-

Vlisseviria , vs a' Török Rum na a' Missisippibe folyt vol-

■Ш tart, révparttal a' feke- nais, egy ideig megtartja.

te tengeren , es Görög Me- Sok vizeket vesz-fel , mel-

tropolitával. lyeket csak az ott lakott

Misseviria , 1. Mesen, vad népek ismernek.

Missisippi , Messaschipi (az az Missowa , víz Moldvában,

• vizek' atyja) máskép S.Lo- melly azErdélyi határokon

uis , ered az É. Sz. 47o 38' ered 's a* Dunába foly.

alatt Louisiana határaiban Misz , fó Carinthiában , melly

a' fejér medve tóból-, ész. délfeié a' hegyek közt ered

ról d.nek foly , 's az ész. 's kelet felé nem raessze

Amerikát két felé osztja, Drauburgtól a' Drávába

beleti 's nyugottira. Szám- szakad.

talan fókkal gyarapodik , Misz Pultneys Town , vs az An-

p. 0. nyug. felveszi a' ve- glus Sommerset Grófs. A-

res, fekele 's fejér fót. Ar- vonnál 900 h. 5000 1.

kansast % Missourit, Moi- Mùtek , vs Morvában Preraui

nelt, S. Péter fót, 's más is- ker. Osztrawice mellett396

meretleneket. Kel.röl Quis-; h. 2420 1. x pléb. melly egy-

conint, Illinesert , Ohiót, szersmind tartományi Es-

Cumberland fót, Tenassit, perestség , só , 's utvám fö

's t. m. 820 német mfdnyi tisztséggel.

folyás után a' Mexicói öböl- Mistelbach, mvs az Ens alatt

T>e omol , szakadása 1 órá- fekvö Austriában Manhart

nyi szélességü, 's több á- hegy alatt fertály Zayánál t

gakra szakadt, igen keske- pléb. 422 h.

ïiyùlt, 's hinár , fa 's más Místerhult , Eklesia a' Swetziai

által egyre eltöltetik. Csak Smaland tart. 2420 i. rézbá-

két ágain lehet.300 Tonnás nyával.

hajókkal evezni. Ezen íó_Mistra, 1. Misitra.

ïninden évben Apriltftl Au- Mistral, hideg ész. nyug. szél

gustusig megdagad , kicnt, Provenceban Fr tncz. orsz.

, a' földet homokos iszappaí melly csipfts mindent ke-

eltölti,kifoly az ö imitamott resztül ható hideget ereszt,

csekélv, árkából, mindent, de nem soká tart.

még erös köfalakat is, söt Mistrotta , vs' a* Sicziliai Val

yárakat i> magával rajad, di Demonában 1500 hi бою
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lak.

Misztat falu , Toczè, magyar

fala Szathmár Várra. i re£

temp, földmivelessel 's mar-

hatartással.

Mitau, Mietau, Mitovia, (Let-

ti nyelyen JelgaWa ) ($6°

39' 6" É. Sz. 41« 23' i 8" K.

H.) Fö vs az Orosz Curland

Helyt. az itt eredett Drixe

patak mellett. sík, mocsá-

ros egésségtelen helytt , dci-

■ ledék falakkal, helyesené-

pültsok kertekkel korében,

elég egyenes , széles regu-

lázott utszákkal , mellyek

között némellyek ki is van-

nakrakva, i vár tempi, i

német luth, i Letti i ref.

i kath. i görög 's a' vson

kivül i luth, 's i szegény

nyomoróltak tempi. 630 h.

9000 1. kik kÖztsok a' Len-

gyel zeidó , 1 Gymn. Csil-

lagvizsgáló toronnyal ,

kônyvtàrral,mellybeni50ooo

' kHnyvek vannak. A*.v* mel

lett van a' hajdani Kurlan-

di Herczegek'gyönyörü pa-

lotája , melly a* Francz.

B.evolütió'alkalmával,XVIII

Lajosnak is egy darabig

lakhelyül szolgált. Lak. ten-

gödnek mindenféle vsimes-

terségekbol , kereskedése

tetemesbblehetne. Vidékén

vannak a' hajdan Herczegi

kastélyok.

fAiteham , helys. az Anglus

Surry Grófe. Wandle mel

lett por tobák malmokkal,

egy kárton nyomtatással.

fAit-Kramr , kis, rosszúl épült,

de népes vs Scharkieb tart,

alsó jÈgyptusban , a' Nil ke-

leti karján , lakosi tetemes

kereskedést ûznek.

bftitorhbo v. Tagriri , szép folyó

a* Sierra Leonai partokon

felsfi Guineában, mellynek

szakadása 3 geogr. mfdnyî

ezéles. Ennek északi részén

ran azon fçldcsùcs , melly

Leopard szigetének nevez-

tetik, déli részén pedig a'

Sierra Leona Cap, v. a'Ta-

grini fok ; a' folyó felfelé jó

darabon hajót hord , de osz-

tán hirtelen keskenyül.

Mitrowitz, Demetrowicze (44°-

,58' .58" É. SZ.37Î» 17' 38" K.

H.) ravs 591 ház. 3490 lak.

Slavóniában a* Péterváradi

GeneráUágban. 1 kath. 's 3

nem eggy Görög pléb. valtó

postával, fekszik Szava' eg-

gyik szigetén , van egy Con-

•tumáczháza is.

^J\.itschigan , tó Quebecki Gouv.

ban , 280 ang. mí'd. hosszú,

és 40 széles. H'uronok tavá-

val egyesul. Vize tiszta, kor-

nyéke termékeny , kivált

gyümölcsökkel bövelkedß.

Mitske , Miska , mvs Bihar

Vártn.ben , Sr.. Margittától

2 lf% ora. F. U. Baranyi

fam. Lak. Magy. Oláhok,

kath. és ref. tul. pléb.

Mitsund , tengeröböl Dániá-

ban Fünen szigetén Oden tó

felé.

Mittagshorn, 1 506 1 oisen (öl)ma-

gas , könnyen megmászha-

tó hegy a' Fr. íelsó Pyre-

naei oszt. igen kellemes, 'e

messzeható kilátással , a*

csúccsáról. Tetejin vagyon

az Ouret tó 1187 toisennal

feljebb a' tenger színénél.

Mittelhergheim , falu a' Fr. al

só Rajnai oszt. 920 lak. bor

termesztéssel.

Mittelfahrt, vska a' Fünen Dá-

niai szigetén , a' kis Delten

való áltjárással.

Mittelgebirge , (kôzép hegyek)

1 Cseh orsz. Lowositztál egész

az Óriási hegyekig , sok

czint terem.

Mittelmark, Köze'pmark , nagy

tart. Brandenburgi VálaztJ

Fejedelemségben. Határai :

Prignitz , a' volh Wesztfália

oszt. Szász újmark , Uker-

mark 's Meklenburg 269 □
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mfdön 6ц ооо lait. I. Fridrik mellett, puskaporos hel-

Wilhelm 's II. Fridrik alatt lyel, 's köszen ásóval.

«ok mocsáros helyei haszon Mitterfels , mvs Baváriában ,

vehetové tétettek. Sok he- alsó Dunai ker. i kast. ma-

lyeken szölö miveltetik , gas hegyen. Tartományi

Teltow mellett sok арго itelö székkel, 's számadó

hires répa terem. A' Zau- tisztséggel.

chi, es Teltowi vidéken sok Mittenill, (47° «8' 43' E. Sz.)

köles 's pohánka terem. Uj mvs Baváriában , Sal/.ach

Brandenburgnál pedig festö ker. Salzach mellett 63 h.

fü 's Scharde. A' selyem 510 lak. 1 kast. 1 pléb. terap.

tenyésztetés sok helyen si- tart, tôrvényszékkel's szá ru

beres , sok mezök 's erdöse- adó tisztséggel,

gek is vannak. Sok helyen Mitterteich, mvs Baváriában,

jó festékfôld , gáliczfbld , Main ker. 174 ház. 1180 lak.

taitékkô , vitriol, 's vas kö- kik közt sok a' materia mí-

vek találtatnak. Freyen- ves.

waldénél van egy orvos Mittweida , vs Saxoniában »

kútja. Fö vizet: a' Spree , Leipzigi ker. Zschopau mel-

Havel , 's Odera. A' tavak' Iett , .500 h. 3770 lak. posz-

száma igen nagy , mellyek tó, gyapjú, karton 's gyölcs

kozzül sokan a' folyókkal, fabr. 's kereskedéssel.

és iûég többen egymás kozt Mitylcne, 1. Metelino.

öszvefoglaltatnak , szálha- Mittel, kis folyó Brandenbur-

jókat , 's hajókat hordanak. gi új Markban , melly az

Az egész kozép Márkban , Oderába foly.

melly 9 ker. osztatik , van- Mixnitt, faiw Styriában, Bruc-

nak 46 vsok, 8 mvsok, 81a ki ker. Mur mellett, vas

faluk. Fö vsa Berlin. hámorral , innen nevezte-

"ilíittelwalde , Grof Althan vsa, tik a' .

a' Sziléziai Glaz Grófs. Neis- Mixnitzi barlang , (tartományi

se mellett, 205 h. 1260 lak. nevezettel die Kogellucken)

vászonfejérítéssel. Drachentauern mellett Rb-

Mittelwalde . 1. Medzibor. thelsteinnál. Egy nevezetes

Mittelwalde , vs Mittelmark barlang a' Mur felett 1500

Brandenburgban Notte mel- lábnyi magas , mellynek

lett 350 h. 1270 lak. 1 luth. padlatjât szép fekete oker-

Prépostsággal. ral kevert föld fedi, falai

IMittmwald ; mvs Baváriában, mész kövel bévonva Iég-

Inn ker. 1590 lakosi hegedü- szebb formákat képeznek.

- *s más famív fabr. mellyek- Padlatja 2 lábnyira a' föld

bel Orosz birod. felé keres, alatt csontokkal rakva van,

keáik- mellyek részént elomoltak,

fAitterôurg , Grófság Carnio- részént kôvé yáltak , azt

liaban , Mitterburg ne/vu fö gondolják a' lak. hogy bar-

vssal , (45Э i2' 20" E. Sz. langi medvék, 's más vad

30o 31' К. H.) hol Prépost- állatok maradványai legye-

ság , Barátok tempi. 1 kaet. Пек , ezeket a' tudatlanok

több mint 700 lak. 200 ház. 's a' csalfák esztendöt által

vannak. A' Grófs. 6 vsból, elhordják , 'e titkos orvos-

és 9 mvsból áll. ság gyanánt, Einhorn néV

Mitterdorf, falu felsö StyHá- alatt eladják.

baa Judenburg ker. a' sóút Mixstadt } a nemes vs a' volt
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Warsói Kalîschoszt. az eg- vizénél.

gyik Ostrzeszow ker. 740 Mobile , erósség a' Missisippi

letk. a' másik a' Petrikaui folyó mellett nyugoti Flo-

ker. 114 h. 1.320 lak. ridában , mellyet 1779-ben

M/*¿ , Mza , fó Cseh OTSz.ban az Anglusoktól a* Spanyo-

Pilsni ker.ben ered, és Mul- lok elvettek : az 1769-diki

da vizébe szakad. béke által a' Francz. Loui-

TAlaka , a' Cs. szabad Fiume siana, 's az Anglus Florida

tengeri vshoz tartozó falu határává tétetett.

Horvát orsz. a' Magyar Lit- Mobygia , h. tart, és vs Algier

torálén Kapuczinus klastr. országban , Afrikában. Itt

czukor tisztítóval , 's do- kétszer érik eszt.ként az ár-

hány fabr. pa és zab.

Mlawa ,vs a' volt Warsói Píock Mocea, Herczegs. az Arabia i

oezt. 1,57 h. 1060 lak. Jemen tartom. mellyben a*

Miaiowia , mvs Cseh orsz. Bid- legjobb kávé terem. Fovea

schowi ker. 80 ház. 's egy Mocca/i, (130 15' E. Sz. 62o K..

kath. pléb. H..) vs az Arabiai öbölnel ,

tyllit , Milet, Melita, igen kel- száraz terméketlen , 's a*

lemes sziget Dalmatziában, szörnyü hévség által alkal-

Raguza mellett. Terem bö- matlan vidéken , fallal bé-

ven czitront, naranesot, kerítve , kö, szalma 's föld-

jó bort> de nem elég gabo- b61 kevert házakkal , 18000

nát a' lakosoknak. Van egy lak. kik közt Arabsok , Ttí-

hason nevü rsa, 's északra rökök, Ormények , Zsidók,

jó révpartja. Habessiniaiak vannak ,

Mniechew, vs a' Krakói vidékb. jó révparttal , mellyet In-

Mnotfaping, legkissebb a' Kaf- diai , Arabiai, EurOpai, de

fer familiák közt déli Afri- legfókép Anglus kereákedók

kában , Knauhmana vize meglátogatnak , kik Indiai

mellett (2,5° D. Sz. alatt) portékákat , vasat , kávét,

5000 emberbül álló. aloét, balzsamot, gummit,

¡ЛоаЬ-mezók , (IV. Mós. 20, i.) 's lovakat cserélgetnek. Leg-

sík föld Jordán vizének ke- jobban foly a' kereskedés

letipartjánálPalaestinában. Májustól Augustusig, mi-

Moabitis , hely. Penaeán alól kor kétCaravánák Aleppó-

délre , Arnon vize által vá- ból , 's Suezböl ide jönek.

lasztatott el Amoriták föl- Lakik itt Helytartó , ki a*

détol (Birák 11, 203 Palae- Jemeni Királynak eszt.ként

stinában. 30000 piasztert ñzet.

Moantqy,fH> vsazon nevü orsz. Mocha , sziget Chili partoktól

ban , Gangesen innensö fél nem messze , del Zur ten-

szigetben , Pegu Királyság gerben , déli Amerikában.

alatt. Itt gyülnek öszve az Asiá-

Moat , hajdan fö ys, 's a' Hin- ba utazó hajók.

duszi Gosseinok tulajdona , Mochilow , kerül. vs az Orosa

melly most a' Marattóktól Podolia Helyt. a' Dnesténél,

függ, a' nyugotti Marattok 1 170 Familiákkal , 's derék,

tartományában. esere kereskedéssel.

Moascar , Agobel , Moascavia, Mochrum , t. Wigton.

vs,és várTremeren osz.ban, Möckern , 1. Moeckern.

Afrikai Barbariában , fftvs Möckleby » 1. Moeckleby.

Beni Rasid tart.ban, Suffis Möekmiihl, 1. MoeckmühL
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t&ockschän, 1. Morduinen.

Моаопак , magyar mvs Nyit-

ra Várra. i kath. tempi, a'

Nyitrai Püspök* Residen-

tziájával.

Mocsotdd , falu Somogy Várrrf.

több Compossessorok tulaj-

dona , réf. tempi, szép er-

doséggel.

TsAoddury , vs az Anglus Devon

Grófs.

Wloddergat , (az az : iszap lyuk)

mocsáros , de igen termé-

keny , sokszor vízzel elbo-

. rított táj a' Kaplandi Stel

lenbosch ker. deli Afriká-

ban , Stellenbosch 's Hot

tentotten-Holland közt.

Modena , Herczgs. Olasz orsz.

ban , a' Parma, és Mantua

Hrcgs.az Egyházi bir. a'Tos-

ítánai Hrczs.'s a'Luçcai Hrcs.

Sel határos. Nagysága 1477

lasz □ mfd , 's delröl ësz.

ra 14, nyug. kel.re 6—9 ném.

mfdniyre terjed. Népessé-

ge .37,5000 , religio ja a' Rom.

kath. Igen termékeny ga-

bonára, jó borokra , kerti

gyümölcsökre , 's más derék

t'ermésekre nézve , imitt

amo tt alcali fold is találta-

tik , melly lisztté örletven,

méreg,hideglelés,hasmenés,

'б hypocondria eilen igen jó

antidotum. Némelly vidéke-

líen 30—40 olnyi mély kú-

tak is ásatnak , mellyek'

vizén vereses köolaj úszik ,

melly tavasszal 's összel leg-

bövebben találtatik, 's min-

den 14 nap alatt az elzárt

Jtútbóí kiszedetik, haaz illy

kút kiszárad , vagy az mé-

lyebben ásatik , vagy má-

aik mellette. Ezen olaj bal-

zamozásra , firnisre , festé-

kekhez , *s orvosságokhoz

használtatik. Quercola és al-

Sassónál borostyánkó ása

tik a* földböl , mellybe sok

köolaj szivárgott. Sassuo-

I lótól 2 Olasz mfdnyire van

egy foldnyilás , melly la

Salsának neveztetik , 's ez

gyakran, kivált tavasszal,

's összel füstöt, lángot, ha-

mut , 's kénkô után büdós

köveket hány ki , ezek 40

ülnyire is íelhányatnak a.'

levegöbe , 's ez gyakran.

zôrgéssel , 's pattanással

torténik meg. Azon hegy ,

mellyen ez a' barlang van,

a' sok kivetett kövek miatt

igen terméketlen , 's rajta

sok kové váltak talál-

tatnak. Fo vizei a' tart.

Crostolo , Sechia , 's Pana

ro. Ezen Herczs. hajdan Né-

met Feudum volt, 's azEs-

tei házból váló tulajdon li

ra volt, hozzá tartoztak a*

Mirandolai Herczgs. 's N0-

vellara , Massa 's Carrara

Fejedelemségek. A' Mode-

nai Hercgs. állott ezen ré-

szekböl 1) A' tulajdon Mo-

denai Hercgs. 2) Friegeno

tart. 3) A' Carfagnanoi

völgy 's urod.ból^Sorragio

tart.ból 5) Reggio. 6) Corre

gió Hercgs. 7} Carpi Herg.s.

8) A' Rivolo v. Rollói Gróf-

ságból. Ezen Herczs. osztán

a' Cisalpinai koztársaság-

hoz esett , 's így lett az 0-

lasz országi Királyság' ré-

szévé , kissebb része Crosto

lo oszt.hoz tartozott , ná-

fyobbika pedig Panaro oszt.

oz. Most ismét visszatért

az Estei Hercz, örökosihez.

F. H. Ferencz urodalmához

azon határokkal, mellyek-

kel birt 1773-ben. F6 Vsa

Ulodena , Mutma , (44O 34' É.

Sz. 28o 51' 30" K- H.) fovs

egykor Panaroi oszt. Olasz

Kirs, most a' Modenai N.

Herczs. egy nagy Canálisra

döi , a' Panaro , és Sechia

fók közt, egy Püspöknek

széke, aoooolak. kik köziil

1400 Zsidó. Fekvése szép,

*' ve jól épült, szép, tisz
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ta, ésezélee útszái vannak,

¿edett iáráeai , szép ugró

Jtút jai , és piatzai. A' fö

útszájából (Strada maestra}

kitetszenek a' nagy épüle-

tek ; legfelségesebb épülete

a' vsnak a' hajdani Nagy

Herczegipompás vár, melly

• a' vsnakjegszebb vidéken , .

egy szabad helyen fekszik ,

áll egy fö épiiletbôl a' kö-

zepén, melly egy kúp tetö-

vel végz&dik, ésa szárnyak-
L M ■ / _ /
bói ; udvara nagy , és

Colonnadéyal kbrülvéte

föleptsöje pompás , elsö e-

meletében van azon gyö-

nybrü szála,mellynek pom-

Eája elsö tekéntettel szem-

etünö , körül veszi egy fo-

lyosó , melly tekert oszlo-

pokon áll, boltja szépen

rom-orvos iíkola. Á* lako-

sok selyemmel kereskednek.

A' vs, külsö jelekröl ítélvén,

nagy vizi tartalék felett fe-

küdni látszatik , mert akár-

hol ásatik, mindenhol szép

tiszta víz találtatik , kbzel

vagynak ércz, és köolaj for-

rások, éghajlatja szelíd, da

nedves.

Möderbrücke , I. Moederbrü eke,

Modern, magy. Modor,,tótúl

Modrà , (4fc° 20' 14" E, Sz.>

szab. Kir. vs Posony Várm*

kellemes völgyben , a* Kár-

pát bérczeinél , N. Szombat-

tól 2 óra , 370 ház. i kath.

2 evang. tempi. 1 ev. Gymn.

4800 lak. kik föld és sz61&

mivelesböl, posztó szöves-

bol élnek. Hires az itt va-

ló édes bor, és rozmarin

van festve. Többi szobáji Módica, Gróís, és vs Siciliá-

ezen várnak sem kevésbé ban , Val di Notoban

szépek, és régenten sok mes-

terséges képekkel , és mí-

vekkel vóltak ékesítve, mel-

lyek mindazál tal , más rit-

kaságokkal, és drágaságok-

kal Fárisban vitettek ,

eddig volt ottan egy régi

. аг

Acellaro fónál 23500 lak.

Modigiiona , к is vs a' Toská-

nai N. Herczs. 2200 lak. egy

kis várral a' hegyen , egy

ispitállyal. 1 zálogházzal ,

1 Academiával (degli Inca-

minatinak) neveztetve.

ségek és pénz Cabinet , Bi- Modin , helys. Diospolis ker.

bliotheca 's t. ef. Vagyon ben, attól nem messze, Mac-

¿4-Х. A*. Ll S _ . T 1 _ ' J 1. 1 . ■ i . _
chabaeusok hazája Judaeá-

ban.

itt tóbb mint 50 klastróm

A' fo templom egy régi rosz

Gothiai épület, melly tsak Modlau , falu Sile/.iában , Lö

á' ritkanagyságú márvány wenberg-Bunzlau ker. 1 vas

tornyáról emtékezetes; alat- hutával , és serfozoház-

ta azon akó tartatik , mel- zal.

lyet hajdan a' Modenaiak Modliborxyce , urod. és vs a'

mind gyozedelem jelét Во- Warsói volt Lublini oszt.

162 ház.

Modiln , vár a' Warsói volt

oszt. most úi Lengyel orsz.

lognából magokkal elhoz-

tak, mellyröl Taesoni Röl-

tö azon vitézi verseket (le

Secchia rápita} írta. Jegy-

zésre méltók azon kivül a'

S. Bartholomeo , és 13. Gior

gio templomi , a' vsháza ,

Nowydwornál ; ezen vár ca

pitulait i Dec. 1813 a' Musz-

ka és Burkus eggyesült se-

regtöl bészorítatván.

az ispitályok, nagy Opera Mödting , 1. Moedling.

"á.z,, a' közönseges Játék- Modon , Methone, (36o M'

melly mindazáltal E. Sz. 290 20' K. H.) helyes

keresk. vs, és vár egy kis fo

lión a' Belvedere tart. M©r*

szin

rosz épület , és a' fellegvár.

Van itten egy hadi , és ba-
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reában , 7000 lait, széke a' omladéki , mellyben az Au-

Moreai Kormányozónak , 1 striai , Medlingi lineából

Püspöknek , ki a' Petrassoi való N. Herczegek lakta-

Érsektol függ , van felleg nak.

vára , jó kikötÖje. Kereske- Motdritz , Medritz mvs Mor-

dik olajjal, kávéval, aolé- va orsz. Brünni ker. van 48

val , selyemmel. Itt veret- h. 84o 1. 1 pléb. egyszers-

tettek meg a' Muszkák 1770. mind tart. Esperestsége.

Víodor , 1. Modern. Moegeldorf, falu Bajor orsz.

Módritz , 1. Moedritz. Maini ker. Pegnitz mellett.

Modrusch , Modrussa , vs Cro- 76 h. 692 1. Tobák, és pa-

atiában, széke volt egy kat. piros malommal.

Püspöknek, sok régiségei Moegelin, falu a* Branden-

vannak. burgi kozép Markban, Wri-

Modryct , falu Galliciában , étzennél , egy gazdagságbé-

Sambori ker. a* Drohobyczi li tanuló intézettel.

urod.hoz tartozik, 1 tulaj- Moegel- Tándem , falu Jütland-

don pléb. és só bányával. ban , Föhelye a' Schaken-

Wodugno , vs Nápoly országi borgi Grófr. csipke f'abr.

Bari tart. 4560 1. Мое/* , Melicium, 1. Melk.

Modum , falu a' Norvegiai Mor//, fó Karinthiában , és

Christianiai megyében, egy Salzburgi N. Herczs.ben , a'

hasznos kobált bányával. Rauriesi Tauernál ered, in-

Moekern, vs Brandenburg! ko- nét folyik nyug.ról ész.felé,

zép Markban Ehle vizénél, Fragantnak , onnét ész.ke-

417 h. 1140 1. serfózéssel. pá- letnek tekeredvén S. Mag-

linka égetéssel. 'HágenGró- dalénánál a' Drávába sza-

fé. Itt verettettek meg a' kad.

Francziák az eggyesült se- Moelleläje , falu a* Svéd'Scho-

regektöl 5 Apr. 1813. neni tart, hajókázást, és hé-

Moeckleby , Eklezsia a' Swed- ring fogást üz.

Oeland szigetben timsó tö- Moellen, vs a' Lauenburgi N.

résekkel. Herczs.ben Steckenitz vize

Moeckmûhl<, 1. Meckmühl. mellett, 228 h. 1600 1. Itt

Moeda de Duro, Moed'or , Por- vagyon Till - Eulenspiegel-

tugallai arany pénz , mi- nek Temetö helye.

pénzünkben mintegy 7 for- Moellendorf, pléb. helység ó

Boederbrücke v, Materbrucken , Markban 28 h. 160 1. van

falu Styriában , Judenbur- savanyú vize, és malomkö-

gi ker. a' Pretsteini patak- tórése.

nak a' Pölssel való Öszve- Мое/sen , kis vs Szász orsz.

folyásánál. Van vas, és bá- Thüringi ker.ben.

dogmühelye , nem messze Moempelgard , Mümpelgard ,

innét taláítatik egy kasza Montheillard (47e 38' É. Sz.

vero mü. 24° 20' K. H.)kis vsaFran.

Moedling , Medling Herczegi felsö Rajnai oszt. a' Rigo-

mvs Austriában Ens alatt lenek , Alainba való béfo-

Bécs alatti ker.ben a' he- lyásánál. Van 3690 1. 1 vá-

gyen van különös torvény- ra, gyapju, vászon , pamut,

széke, pléb.ia 253 h. a' vs . harisnya, óra, és börfabr.

megett fekszik azon Briel b/íoen v. Mädchenintel , ^Leány

nevü gyönyörü vidék , és eziget) szig. a' Dan i ai , See-

»' hajdani Medlingi várnak landi oszt. Seelandnak dél

it eleti
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keleti hegyénél fekszik ,

mellytölWolfssund választ-

ja. 4 mfd a' hossza, 2 széles-

sége. Foldszíne egyenetlen,

a' partjai majd i mfdnyi

krétahegyektôl vétetnek

körül , mellyek külonféle

csudálatos tüneményeket ,

szegleteket, oszlopokat's t.

ef. képeznek , dekülömben

termékenyek táplálók. A'

lak.gazdagok. Föhely Stege.

МоепсЛ , hegy Helvetziai Ber-

. ni kant, a' tengerszínénél

12666 Pár. láb. magassabb.

' Wloench-Altorf, falu Helvetziai

Zürichi kaut. 510 I. pamut

fabr.

Moenchberg , 1. Münchberg.

tAoenchgut, félszigeta' Swvéd'

Rügen szjpetnél.

yioench-HfienAurg, 1. Nienburg.

Ъ/loenchsroth , 1. Roth. ■

^Aoenus , fó viz, most Mayn,

Maincz mellett Rajnába

szakad.

Moeon , С.58Э 30' E. Sz. 40»

40' K. H1^ sziget az Or'osz

Lieflandi Helyt. 20 Werst-

nyi hosszú 10 széles.

Nloerbeke , vsa egy Belg. orsz.

2.330 1.

bJLoerdyk, falu déli Hollandiá-

ban , a' Hollandsdiepen ál-

talvivö révnél. Brabantfelé.

Itten halt a' vízben 171 1

Friso Wilhelm János Orá-

niai Herczeg.

Moeringen, Fürstenbergi Her

czeg' vsa, Badeni Duna ker.

Duna mellett , 1030 h és l

várral.

Moeris , ásott t<5 iEgyptusban,

7 német mfd ho9szú , í/i—>i

mfd széles, 16 mfd kerüle-

tü ,50 ölnyi mély ; Memphis

vsán felül 72 ezerlépésnyi-

re ; Nil vizével 50 stadium-

nyi csatorna által eggye-

síttetett . közösülese volt

Mareotis tavával , 'a innen

a' kôzép tengerrel , most

Tiagy részént eltelt.

HÜB, lex. III, DAR.

Moers , Meurs , Morsia , (51Э

27' 39" É. Sz. 240 15' 59"

K. H.) vs a' Franoz. Ruhri

oszt. Kennelt vize rríellett ,

2110 1. 1 várral 1 Gymn. és

selyem fabr.

Moersburg, vs a' Badeni tó

ker. Boden tava mellett ,

1300 1. várral, és Seminari-

ummal.

Mocrziusc/>¡ag, l.Mürzzuschlag.

Moesia , Mysia , Scythia mi

nor, v. Tracensis , nyup.ra»

Szávának Dunába folyása,

ész.ra Duna , ket.re Pontus

Euxinus (fekete tenger }

délre Dalmátiának hegyei,

és Haemus hegy által ha-

tároztatott ; er. által vá-

Jasztatott el Macedonia, és

Thracia országoktól; 's igy

magában foglalta Servia

részét, és Bulgariát. fó vi-

zei voltak : 'Duna, v. Ister ,

Margus v. Mosetius , Tima-

chus , v. Timok > Ciabrus ,

Gescus, és Uhus. A' Scar-

dus,és Haemus hegyek ide

is kinyúltak. Ciabrus vi/é-

töl alsó, és felsö tart.nyok-

ra osztatott. Esméretesebb

lakosi voltak a' Moesus ,

Dardanus , Scordiscus , Tri-

ballus , Crobizus , Pencínus

Scytha népek 's t. ef. Mqe-

sia jeles vsi voltak : Singi-

dunum , v. Sengidon, hol

most Szsmendria, v. Bel-

grád ; Margum , Margus ,

Morawa vize mellett , hoi

Carinust Diocletián Cs. meg

verte , mái Passarvoritz

helyén , Viminacium , hol

most Widdin ; Naissus , N.

Constantin Cs. hazája, hol

most Nissa vs , és kastéîy ;

Scopi , v. Scupi , hoi most

Unschup. E* részben esett

Traján Cs. hida is a' Du-

nán által , mellyet Hádri-

án Cs. lerontatott. Al. Moe-

siában neve/.etesek Nicopo-

lis Jatrus vjzéuél; Serdka,v.

33
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Sardica, Trai'anustól Ulpia Mögel-Tondern ,1. Moegel-Ton-

nevet is kapott ; itt esett dem.

Darius hida is , mellyen Moggan, 1. Quelpaett.

Scythiába ment éltal ; itt Moggia Moggo , Olasz kiilo'n-

vannak végrea' Dunának,5- íéJe nagyságu gabona mérô.

7 torkolati is. Ezeknél jele- Mvghijtan . az аг Pálma or-

sebbek. Istropolis , melly szág , vég tartománnya а'

Lucullustól elfoglaltatott , Nyugoti Persiai Kerman ,

Tomi , hol Ovidius harájá- Caramania Országnak Fö

Ьа nyögdözött; tovább Ca- vsa Minau.

ria , Dionysopolis (hol most Moghuln , 1. Mongolia.

Varna, és Marcianapolis.) Mogielnika , vs a' volt Varsói

Molossi p. Epirosbah lakott os/.t. most új Lecgyel Orsz.

három fö nemzeteégének 910 1.

egyike. , Mogihlo , kis vs a* Brombergi

Moesingen , falu a' Vürtember- oszt. új Lengyel orsz.ban.

gi közep Neckari orsz. bíró- Mogila , 1. Claratomba.

eágban , holfehér márvány, Mogilew, vs az Orosz Podolia

és más régiségek találtat- Helyt. a' Dnestr mellett,

nak. , van 1,167 h. és .7,000 1. ke-

Moeskirch, (47O ,59' 29" E. Sz. reskedik.

26° 46' 40" К. H.) Fürstem- Mogilew , 1. Mohilew.

bergi vs Ablach mellett; Mvgilno , vs a' Brombergi oszt.

Hohenzollern Sigmarnigeni 84 h. es 630 1. új Lengyei

Hercz. 2,700 1. 1 varral. orsz.ban.

Môettling , Karnioloknál Met- Mogodor , 1. Magadore.

lika , Methullum , Herczegi Mogolistan , 1761 elött Országa

•vs Krainban , Neustädtli az úgy neveztetett Nagy

ker. Uskok, hegynek tôvé- Mogolnak , vagy Schach

ben, közel Kulpa vizéhez, Allumnak , az az a' világ

van posta státiója , lakosi urának , elsö Indiának É-

foldmivelésbôl «lnek földje szaki részén , kinek hajdan

nem termékeny. 2.30 mili. Taller jövedelme

Moffat, vs a' Déli Hollandiai vala , de most 50,000 Tal-

Dumfriesi Grófs. 1,200 1. lérnyi betsûlet zsolddal a'

kenköves , és aczélos kút- Marattáknak foglya , kik

)airól nevezetes. még most is minden Pa-

Ъ/iogadore Mogodor , Suira , rancsolatokat az о nevében

(310 25' É. Sz. 8o 4/ 30" Ii. tesznek, és a' pénzre is ne-

H.) fö vs,a' Maroccoi Haha vet veretik.

tartom. Eszaki Africában , Mogrebinek , így hívatnak a'

az Atlanti tengernél, a' ha- Barbáriából , Egyiptomba

son nevü szigeten ; megva- bevándorlott Arabsok, kik

gyon erösitve; van kikötö- részént kereskedök , részént

je , és Europai kereskedö katonák.

házai , mellyek oszvéreket, Moguer, vs a' Spanyol Sevil-

¡kordovánt , gummit , ele- lai tart. Tintónak egy öböl-

fánt tsontot , strucztollat ben való béfolyásánál ,

ki , és épületfákat puskákat 5000 1.

és egyéb Europai miveket Mogurchi , vs Oláh Orsz. Alu-

béhordanak. tán túl.

Mögeldorf, 1. Moegeldorf. Moháts _ Mohátsch , ("450 59'

Mógtlin , 1. Moegelin. .29" É. Sz. 36021' 4i"K.HJ
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priv. mvs. Baranya Várm. rög Seminar, és Isholával ,

Dunamellett Siklóshoz 4

mfdnyire , Szederkeny és

Szekezö köztt. F. U. a' Pé-

csi Püspokség , egy erôsség-

gel; Széke egy Görög Pro-

topopának. Emlékezetes az

1,526. magyar gyászról , és

1687 eszt. a' Törökökkel vi-

selt hadakról Van. Cath

Jesuita Colleg. bör fab. és

számos kovácsokkal , keres-

kednek Riga , Memel , és

Danzig felé, bör , faggyú ,

méz , viasz , gabona , ken-

der len hamuzsírral'st. efi".

9 Oct. 18u tüzi veszedelem

által ezen vs sokat szenve-

dett.

nem egyesült Görög, és Ref. Mohtlla Moella Mojella Mohi-

tempí. só rakodó helye , és lia Molale , egy Komorrói

eziget kel. Africában 's (Чзо

13' E. Sz. alatt) van édea.

vize , és igen termékeny ,

leginkább a' czukornád ,

citrom , kokosdió » granát-

alma, pizáng gyümöltsök-

re, és más fagyümöltsökre,

és tápláló plántákra nézve.

Van itt sok szarvasmarha ,

ketske , tyúk , 's t. eff. la-

kosi feketék , rövid kondor

hajuak, bárdolatlan Mahu-

medánok. Egy Scheriftöl

fügnek , termesztékeket in-

kább pengö pénzel , mint

kereskedö portékákkal tse-

rélik fel , még is a' tseré-

ben legörömestebb' kardo-

kat , veres posztokat , csá-

kókat , és Indiai materiákat

vesznek. ■

Posta, hívatala.

Mohakok, 1. Irokézek.

Mohawk , folyó. az Ész. Ame-

ricai szabad tartom. melly

a* Hudson fót az Ontario'

Tavával öszve köti.

Moheluo , raw Mbrva Orsz.

Znaymi ker. tartozik a' Na-

mieschti' urod. Igla vizének

bal partján , 12,5 h. 730 1.

és jó Plébániával.

Mohilew Mogilew, Orosz helys.

a* Witebsk, Smolensk) Orel

Tschernigow , és Minski

Kórmányszékek közt fek-

s¿ik , tere 918 Ném. mfd.

835,'58o lakosokkal , kik

többnyire Lengyelek , van-

лак koztök mindazáltal

Muszkák , Zsidók, és Kül-

földiek is , ezen lapos és

mérsékelt földnek bö vize Мо/гоп , vs a' Fran. Morbihan

van, a' Dnepr , Druz, Ssos- oszt. .3,030 1.

ha , Besset , Prona , Ostr , Mohr Maurus Maur , vagy

Wechra fok által ; vannak

több Tavai is p. o. Ssesnoe

's a' t. Ezen általjában ter-

mékeny föld terem gabo-

nát, lent, kendert, sót 's

t. eff. 12 keriiletekre oszta-

tik , Fö helye.

MoMêw, (530 54' E. Sz. 480

4' K. H.) vs Dnepr mellett,

2,003 többnyire fa h. és

12,^00 1. kik közül sok Zsi-

dó. Széke egy Kath. és Gö

rög Erseknek , van 1 Barát

» Apátza klastr. 16 Pléb.

tempi, mellyek közül 10

koböl való , i Bernhardinus

egy Carmelita klast. 1 GÔ-

szerecsen , Neger, lakosa a*

hajdani MauritaniánakBar-

na, vagy Barnássárga szin-

nel. Minekutánna ezék Af-

ricából Nyug. Európábabé-

ütvén,magokat eros lábra ál-

lították, elöször ugyan ezek,

de kesöbben nem tsak a* Ma-

hommedánok Déli Asiában,

és az Indiai szigetekben , és

partokon , hanem a' barna,

iEthiopesek is ezen szinért

Mauroknak neveztettek. E-

zen szóval az újjabb idök-

ben, csupán csak azok ne

veztettek, kik a' régi Mau>

ritaniát,és Ész. Africátlak*

53 *
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ták, hogy fnásoktól meg-

különüztes9enek. A' Mahu-

mtedánok Déli Asiában , kik

eredetre nagyobb részént

Arabsok, igazabban Mr.hu-

(medánoknak mondatnak ,

jóllehet sok utazások le-

írásában a' Szeretsen név

alatt esméretesek. 2) Az

egészlen fekele , kondor

gyapjús hajú , és rastag

pittyedt ajkú embert ,

tnillyenek a' Déli Afri

ca , Senegal, újj Gvinea ,

és Congo , a' Monomotapa ,

Malabar , Malacca , és né-

hány déli Szigeteknek la-

Iíosí, kik a* Feketék, vagy

Negerek nevök alatt esmére-

tessek , különössen az illyen

fekete Afriránuet,kit a' Nagy

Urak szolgálattyokra tarta-

<nak Szeretsennek nevezzük.

q) Némelly kis ember Ne-

mei , kondor hajjal pikke-

lyes börrel , és igen fényes

fehérséggel , kik a' déli

tartom. találtatnak , hely-

telenül neveztetnek fehér

Szeretseneknek ; A' Spanyo-

íok Albínoeoknak hívják,

a' Hollandusok Kekerla-

koknak , a' fehér börökön

ikívül külömböznek m-íg

a' szemeknek halayány ,

sarga , szürke , és Vere

ses csillagával , melly-

nek fekete nedve hibá-

bázik , honnét a' tüz , .és

■napfenyét nem szívelhetik;

híteles tudósitások után ök

inkább valamelly gyarló ,

beteges,mint tulajdon kü-

lönös ember Nem.

МоЛг 1. Moor.

Móhr , népes , jó nagyságú

helys. Fehér Várm. melly

inkább egy vshoz hesonlít.

MoAra, folyó Austriai Siléziá-

ban , és Morva Orsz. melíy

Troppau alatt Oppába szá-

kad.

Mohran , (kis) falu Austriai

SiléziAbah , Troppaui ker.

a' Freudenthali urod. tar-

tozik, Möhra vizénél. Mor

va' határán. Van hely-

béli káplánsága, Iskolája,

150 h. 950 1. Német 2 fehé-

rilöje , $ vizi malma , 1

deszkametszöje , 1 fegyver-

hámorja , 6 drótmühelye,

1 tégla kementzéje, 2 mész-

kö bányája.

MoArin Morin , Ns. vs Bran-

denburgi ú) Markban , Kö-

nigsbergi ker. egy tó mel

lett melyben sok mcnnyhuj

fogatik 152 h. 940 1.

MoAringen , 1. Moringen.

Mohrungen , (550 51/ qo¿* É.

Sz: 370 36. K. H.) ker» V«

kel. Burkus Orsz. a' Moh-

rung , és Scherting tavak

közt 260 h. 1,870 1. vagyon

íí vára 1 deák Iskolája, 1

Sazdaságbéli társaság , ken*

er termesztése , és fonal

kereskedése. A' hason nevü

ker. foglal magában 56 1/4

□ mfdön 80,620 1.

Mohylow , kis vs az Orosz Po-

dolia Helyt. Dniester mel-

lett , Moldáviával nagyon.

kereskedik.

Alojabra , kis de rtépes vs Bar-

ka tart. Barbáriában. La-

kosi karavani kereskedésí

üznek.

Mojella, I. Mohilla.

Moirans , vs a' Francz. Jura

oszt. Isere vize mellett,

1,190 1. pamut szôvés , In

dienne és posztó fahr.

Moirans , helys. a' Fr. Isere

oszt. Isere mellett , vas ,

kalap , bör fabr.

Mois, falu felsö Lausitzban ,

Görlitz! ker. nevezetes a'

7 Sept. 1757 ütközettöl ,

mellyben a' Burkus Win-

terfed Gen. elesett.

Moisdon , falu a' Fr. Alsó Lo

ire oszt. 19,10 1. kováts mil-

hellyel.

Moiittnge , falu, de a' melly
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kal

, gyapjú portéftáíí»,

és marhával.

egy mvshoi hasonlit, Tra- pamuí

we vize meUett , melyben

itt a' Steckenitz ömlik, i ó-

tányira Lübeck felett , Da-

niai Ved alat^.

ßj^tsjar Musciacum, (440 8'

É. Sz. 190 a'K.H.) régi ker.

vs a' Fran. Lot oszt. nem

messze Tarnak Garonneba

való béfolyáeétól , 10,0.30 1. Mo/a, helys. a' Nápolyi Terra,

beröskedik gabonával , lisz- di Lavoro tart, gyönyörü

i;el , és borral. vidéken , egy kis öbölnel,

tAoistrana , falu Kamioliában, vámból es borból

Laibachi ker. a' magas Ter- vedelm-eket nyer.

glou hegy töveben, a' ha- Malaie, 1. Mobilia,

eon nevü , és Száva vize kö- Mold, 1. Molle,

zött, küves földje, és vas- Moldva , Orsz. Törökül Bogdan%

bányái vannak , mellyek

(1780) 10,800 mázsa dirab

vasat szállitottak , melybol

,5,200 mázsa aczélnak ki mi-

Mokwanpur , I. Mokampur.

Mola, vs Nápolyi Bari tart*

az Adriai tengernél egy

sziklán 7,664 1. hajóépíttés-

sel , 's termesztékskkel való

kereskedéssel foglalatosko-«

dik.

nagy )ö-

veltetett.

Ъ/ioknmpur Mokwanpur , (27**

egész a8° É. Sz. 10Ю egy

1040 К. H.) igen -esmeret-

len birodalom , kozép Asiá-

Ьап , Napul , Butan , Ben

gala , és Gorka közt. Sok

erdökkel , elefántokkal ,

szarvorrúkkaí , tigrisek bel ,

bivalokkal, szárnyas álla-

tokkal , Fft vsa Amanuh.

Mokatow y Kir. mulato kast.

Varsónál.

Mokowoda , vsa volt Varsói

Siedlcei oszt.

Moko-moko , Fö hely Indrapu-

ra birod. Sumatra szig.

Mokro , Orosz falu Marmaros

Várm. a' hason nevü folyó-

nál, mellyenegy jól készült

tsatorna , és 1 fürész ma-

lóm találtalik.

Mokrozyn , helys. Galliciában

Zolkiewí ker. Rhabarbara

ültetménnyel 1 Görög egye-

eült tempi, és Német colo-

nistákkal. ,

Mokschan , (5.30 44' E. Sz. 62O

УЧ' K. H.) ker. vs az Orosz

Pensai Helyt. Asiában a'

► hason nevü fónál , 607 h.

és 4000 1. kereskedik selyem

A' Portának adóval tartozó?

tart. határos ez a' Dnister,

és Orosz Podolia Helyt dél.

Dubával, ésa' Bulgár Ilivel

nyug. Erdély, és Oláh Orsz.

kal. . az Orosz ^icolaiewi

Helyt. Iegnevezetesebb Foji.

a' Sereth , Pruth , és Dne-

eter , népessége 420,500 1.

föld színe 87/5 □ mfd. A*

nyár Május kôzepétôl egész>

October kôzepéig tart. Nap-

nyúgotról a' foldje hegyes,

kel. igen termékeny ; ga-

hona , bor (esztendônként :

4,4000,000 akó), gyümölts p

dinnye (a' ezegényeknek f&

tápláló eledelek) , dohány n

fa , szarvasmarhák , lovak,

dísznók , birkák 16 újnyí

hosszú , és 4 újnyi s/.éles

kovér farkakkal , méhek

odvas fákhan , farkasok

rókák , arany a' hegyekben

és folyókban., só , szekerke*

nö nagy b&ségben. Lakosi

eredetre 01áhok,Hitre Gb-

rögök , Herczegeknek (a*

Hospodárnák) 1,4,50,000 Le-

vantai Piaster jövedelma

van , eddig esztendönkenfc

a' Török Császárnak 126,500»

Piaster adót fizetett ; A'

Nemesek Bojároknak hí-

vatnak. Fö vea Jas ch. ,. v.

Ja-ssi.



Moldau Moldawa Moldva v. Molejmes , vs a' Franc, araoy

Sepsi , Magyar mvs Abaúj- domb ©szt. Seine mellett

Várm.ben sok féle mester- 120 h.

emberektöllakatik, vagyon Moletin , falu Morva Orsz-

Kath. Réf. és Ev. temploma Olmiitzi ker. 13a h. 880 I.

szöllöhegyei , és ió gabona 1 Pléb. nagy kobányával.

vásárjai. Molfetta Melfitum , vs a' Ná-

IMoldau Wltawa , Cseh fo fo- polyi Bari tart, az Adriai

lyó Prachini ker. hoi Cseh teng. 12,000 1. 1 kikötövel.

Austria, és Passaui hatá- Püspokséggel , van vászon

rok öszvejönek , ered Ho- szovése,hajó építése , és ke-

henburgnál, talpakkal ha- reskedése , közel vannait

józható, és Melnik vsnak a' salétrom gödrei.

Bunzlaui ker. áttalelleni- Molgora , fó Majlandi Her.ben

ben Albisba szakad. Cseh Lago di Leccónál ered , és

Országot majd 2 egyenlö Cornegliano 's Vagliano

részekre osztja, mindenné- köztt Cassanoi canálisba

mû halakkal bövelkedik, szakad.

és nagy sokaságú gyöngy- Molicorno, Larenusiae insulae,

•^eknyoket , mellynek né- néhány kis szigetek Tunisi

melyikében 5 gyongy is ta- Status partyánal Afrikában.

láltatik, visz magával. Be- Molichleben , falu Nesse mel-

léje folynak a' Malsch , lett Gothai Hercz. 18з h.

Luznitz , W^atawa , Brzina, kékre festö fü termesztésseí.

Kocaba, Sazawa, és Beraun Molière , vs a' Fran. Tarn, és

Fojok. • , Garonne oszt. 2,500 I.

Moldau - Tein , nyilt vs Cseh Molieres , vs a' Fran. Gard

Orsz. Budveisi ker. Moldva oszt. Arre fónál 600 1. pa-

fó mellett, 291 h. 2,170 1. mut kaptza fabr. és már-

i Cs. Kir. posta hiv. л Cat. vány bányáfval.

Pléb. temp, tartozik a' ha- Molina, derék helys. Spanyol

son nevü urod. mellynek 1 Cuenza tart. a' hason nevii

birtokosa a' Prágai Ersek , fótúl , melly Tajoba ömlik»

. lakosi a' közepszerü föld- 4,400 1. vas, és réz bányával.

mivelésbôl marhanevelés- Molina, (38o 4' É. Sz. 1.50 48'

. bol, és favágásból keresik K. H.) vs. Spanyol Murcia

élelmeket , a' Moldauban tart. a' tenger mellett 3,200

itt' vizák fogatnak. , 1. só kútakkal.

Moldava (440 39' 30" E. S/.'. Molina <f Aragon, helys. Spa-

390 21' 16" K. H.) helys. a' nyol Arragonia Királys. vas

mellett, kozel van újj Mol- kal.

dava vagy Bosniak ;réz, és Molina {Sierra'), hegy újj, és ó

ón bánya mellyek eszt. Castiliának határi között ,

250 mark ezüstöt 1 i/^mark Spanyol Országban.

aranyat , és 2.383 mázsa Molina (Capodelle) , fok Sici-

rezet száílíttanak. liában, Val di Demonának

'Moldawa , fó Bucovinában , kel. partjain.

Erdélynek határinál ered, Molinara , vs a' Nápolyi Ki»

Bukovinán keresztül Mold- rálys. tulsó Hercz. 2,080 1.

vában foly , mely tarto- Molingar, 1. Mullingar.

mánynak nevet ád és ottan Malino, vs a' Török Metelino

 

 

«.' Serethbe szakad. szig. i kastéllyal, és kikötö
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vel.

JMt.ltse , Gréfs. Nápolyi Ki-

rélys. mely Capitanatával

imost teak egy tartományt

- tészen , van min'tegy -¿07,165

1. g-azdag gabona , bor sáfL

rán , és seiyemre nézve a'

hason nevti Fö vsa kitsiny

és rosszúl épült.

fAo/iterno , vs Nápolyi Kir. in-

nensô Herczs. 5,180 1.

Ъ/ío/ivo , vs Mitylene szigetb.

Archipelegusban 1 kàst. 1

bikötövel, és olaj kereske-

déssel.

MôM , 1. Moelk.

Mo// , 1. Moell.

Mo// , vs egyes. Belgiom oszt.

3,690 l.

Mi»/« Mold , kis vs a' Norwe.

. giai Drontheim megyében,

800 1. i Mkötftvel; kereske-

dik fával, hallal, es halzsir-

Tftl.

МЫ/e/âj* , ,1. Moi Helaje.

Mô'//<?/i, 1. Moellen.

Möl/endnrf , 1. Moellendorf.

tAoilis , falu a' Helvéiziai Gla-

rus kant. pamut szôvéssel,

és kereskedéssel foglalatos-

îtodik.

M0///1, faluAustraz Ens mel-

lett Trauni negyedben egy

doromb fabrikával.

ifiollwitt , falu Siléziában ,

BriegiHrczs. 66 h .390 I. 1

Evan, tempi. nevezef>s a*

10 Aprl. 1741-ben lônént

ütközetröl hol II. Friedrich

Burkus Király el&ször ад

Austriakat meggyözte.

Wlolo , Hooft , Steen-Muur , v.

Steen-Sluys köfolyat , 's sok

nagy köveknek sora , egy

vastag fallal együtt, melly

gát formában a* kikötö e-

leiben építtetik . melly ál-

tal külföldi haiok a' ki ko-

töben való beevedzéstül gá-

toltatnak , a* benne1 lévok-

nek a' hullámok eilen védül

szolgál. A' Molo meg is erö-

aittethetik, hogy a' haio-

kat az ellenség eilen oltal-

mazza.

Mologa , ker. vs az Orosz Ja-

roslawi Helyt. a' Mologá-

nak , Wolgába való befo-

lyásánál 418 h. зо kereske-

dö bolttal , 3,110 I. keres-

kedik selyem matériával ,

osztó , és vászonnal , hajó-

ázást üz.

tAolompue , falu a' Fran. Can

tal oszt. Alagnon melletü

800 1. vászon fabr.

MoloscAna , fó az Orosz-Tau-

ria Helyt. melly az Azowi

tengerbe ümjik , és a' melly-

nek partjain sok Duborgi-

Német , és Mennonita tele-

pedések vannak.

M»/sdorf,(500 54' 26" E. Sz. 28°

37' 22" K. H.) falu a* Go-

thai Hercz. Herczegi mulató

várával, és kerttel 93 h. 380 L

M/i/sen, t. Moeisen.

Mölsheim Molzen , vs a' Fr.

fllsó Rajnai oszt. Breusch

mellett, 390 h. 2,530 1. bor,

és gabona termesztéssel ,

bôr készittéssel , buzér fabr.

Moluchok , 1. Araukok.

Moluckiak , ném. (Gewürtzin-

seln)magy.(,Füszerszigetek}

minden szigetek Celebes,

és újj Guienea között, E-

szaki,és déliekre osztatnak,

az elsöbbekhez tartoznak a

Martai , Gilolo , Ternate >

Ceram , Tidor , Banda , Am-

boina , és Buró , az utólsók-

hoz Bali, Combouwa , San-

debösch , Timor,, 's t. m.

Fekszenek a' 40 Esz. Sz. éc

юз 30' Dél. Szél. és a*

1370 és 1490 K. H. között, a'

Vulcanok és nagy földin-

diilások által látszatnak

újj Guineátol elszakasztva

lenni , még mindég talál-

tatnak rajtok füstölgS tüz-

ok^dé hegyek valamint a'

foldindúlások is közönsege«

tíinemények. Ezen szigetek-

nek Naggyai , ismét tuás.

P

к
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kissebb lakott , ée lakatlan

ezigeteklöl korülvétetnek ;

a'hajókázás ezen helyekena'

Bokszirtok,sziklák sikér vi-

zek,fovényesek, habtorlások

jniatt nagyon yeszedelmes.

A' síAt&z , és terméketlen

vani , Chinai , és Arabi ere-

detüek , melly utóbbi szár-

mozat a' Mahumed vallá-

sát ezen szigetieb fö Hitekkó

tevék. — A* leghaszonvehe-

több szigeteket a' Hollandu-

sok birják, mások felett ma-4-aiA ™ * > T. wn uiriaii, raasoK leiett ma-

ÍZlt^*\em*aU£ & heg7 S¿LU bereskdésôk.telepedé-

forrásokat; a' hevség nyá- seik, és réveik ránnaf ,«o-
— - » — uva

ron igen nagy, az essös hó-

ïiapokban a' levegö egésség-

telen;kevés gabona , és.ris-

kása vettetik r de az Indus

és Europai kerti, és gyü-

mölts termesztékeknek ezen

kakat pusztán hagynak so-

kakat a' rabsxolga kereske-

desre használnak , némel-

lyek pedig semmi közösü-

lésben velek nintsenek. Az

ö hatalmoknak meghódolt„ _„^„ v иашшюиоак meerhodrtl
forro , es nedves Eghajlat szigetek négy Kórmlnvszé-

igen kedvezö; azért ritka bek alá osztatnak и mS"

*aJ^i*£V. ёЛ,™**?*Аёй boina Banda TernateHs

mandolafákat láthatni, kü-

lönös édességü , és keserü-

ségü narantsokat, kokosz ,

és ságopálmákat, bambus-

ïiàdat, sapán és más festö-

Makassari Kórmányszékre.

Mindegyik közülök egy

Kormányozó alá van vetve

ki a' Bataviai FÖ Kormá-

nyozotól függ. A' Honni^- ujwHui lugg. л Horm
íat , aloe . ananász, paraut, szármozatú Herczegeik u-

czukornád, Indus és Euro- gyan Hollandus hatalom

pai mezei , és kérti termesz- alatt vannak , de még is

tékeket , megjárhatatlan er- birnak tartományokat, mel-

dóket,sok haszonvehetö fa- lyeken a* régi Malayi Con-

¡nemeket. Az ÁUat Országa stitutió szerént országol-

Siem olly szapora , kivált- nak, ezek következendök

líéppen találtatnak zacskós Ternae , Tidor , és Batt

¿llatok , bivalok . szelid - és СгЫо^. "

 

iok , paraditsommadarak , messze Briegtol,mellynél ю

halak , szározi rákok , szép apr.. 1741 azon esméretes üt-

kagylók nagy sokaságban , közet a' Burkosok és Au-

30 láb. hosszú,nem mérges striak között esett , melly-

kigyók, krokodilusok , né- bol a' mint mondják II.

mely helyeken Europai há- Friedrich elszaladott.

zi állatok is. Éuropaiaknak Mombaça , Mombassa , Kirs. .

ezükségestermesztekek:szeg- Kel. Afrikáb. Zanguebar szi-

to és muskátafák , mely- geten. Kis tart. a' hasonne-

nek használásával a' Hol- vü fónak torkolatjánál. It-

landusok még eddig nagy ten fekszik azon jokora

Un haszonnal éltek ; mert nagyságú Mombaça sziget,

esztendônként nagy részét melly ezen bir.nak forészét

ezen füszereknek megsemi- teszi. Ezen sziget különösen

sitvén, árrát nagyra verték. termékeny mindennemü

Lakosi fekete sarga s/.ínüek tápláló, és gazdag eleségbé-

és a' Malaijakkal beszédek li termesztésekben , és ha-

szokások , tulai'donságok lakban. Lak. Arabíai szár-

egy ; de sokan közülök Ja- mazatúak , kik nagy keres-
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Redest üzvén, egyKirálya- Az ész. es keletî részekben

latt vannak. A' jól épültfo virágzanak a' vászon fabr.

vsa Fine fó ered az ész. része-

bliombnça , felíszik a' hasonló- ken, es Lough Ernében sza-

nevüszigeten, természettol kad. Fô vsa

eros ; meglehetôs kikötö- Monaghan, vászon fabr. kü-

hellyel; Királynak széke, . lömben csekély.

kereskedik eleíánt csonttal, Monakosy , telepedések az e-

viassznl, mézzel, arannyal, gyesült Atyafiaknak , az ész.

ambrával , rabszolgákkal Americai Maryland szabad

'is t. ef. • tart.

ЪЛоттеНапо , 1. Mommeliant; Monaughain , fó Madagascar

Nlomorano , helys. kast. és 2 sziget 7 torkolatokkal.

rév Istriában. Monaster, hegyes, vagyonos,

Mo-Mi'jAtf , vsa Svéd Helsin- fallal kerített vs déli Tu-

glundi tart, lentermesztés- nisban, egy tenger foknak

sel fonal «zövessul. ' végin , régiségeknek kevés

ЪИогпра v. JSumpa, esméretlen jeleivel.

tart. az Aranypartoknak Monastereven , vs a' Kildarei

kebelekben , febo Guinea- Grófs. az Ireland LeinMeri

bant tart. Barrow vize , mester-

Mörnpelgatd , 1. Moempelgard. séges fó mellett, haszonnal

yionaco , hajdan kisHercz.O- keresfeedik.

lasz orsz.ban , most Sardi- Monastier , vs a' Fr. felsö Loi-

mai Kirs, része a' Nizzai . re oszt. 3510 1.

Grófs. és a' Genuai birt. Monbassa, 1. Mombaça.

közt a' tenger hosszáhan Monberce/lo, vs a' Francz. Ma-,

fekszik , olajban gazdag. rengoi oszt. 2530 1.

Kôrnyéke 4 v. 5 mfd haj- Manbrillant , kir. mulató vàr

dan Honni Herczegektöl i- Hannoveránál.

ga¿gattutott Francz. véd a- Monbuc , helys. Cataloniában

latt , azután egy osztálya Spanyol orsz. 2000 1. és ércz

a' Francz. tengeri Alpesek forrásokkal.

osztályában. Itt van. Menea/, 1. Moncajvo» •

Monaco, kis megerösitett vs Moncalieri , '(4.5s E. Sz. 25o 22'

és ker. Fö hely tenger mel- K. H. vs Piemontban 7300

lett 200 h. és 1130 1. 1 vár- lak.

ral , a' sziklának. Vagyon Moncalvo , Moncal ugyan ott

réve kikötöje a' kisebb ha- 3440 1.

]óknak , tobák fabr. olaj Monea© , vs és határvárPor-

kereskedése. . ' tugallai Entre Duero e Min-

Ъ/lonaghan , G/ófs. az Irland ho tart. Minho fónál 239

Ulstçri tart, ész Tyronne- h. 700 1.

val, kel. Loutthal, dél. Ca- Moncastro , 1. Akkiermann.

vannai nyug.Fermanaghgal Moncago , n. hegy Arogoniá-

határos. 23 3/4 □ mfdön 1 ban, ó Castilia határánál

vsa 21 Eklezsiája , 21600 h. Spanyol orsz.ban.

99.590 1. vagyon földe által- Moncerino , csekély helys. v.

jában termékeny , közben vska a' tengernél , Madeira

moesáros, és iszapos. Dom- szigetben a' Maxicoi kapi-

bokat és hegyeket ész. felé tányság alatt.

lelhetni, mellyekhez a' Sli- Mönch, 1. Moench.

ebh-Baughe hegy tartozik- Mönch-Aldorf', 1. Moench-AI
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torf. ju harïsnya es kalap fabr.

Mönchbirg , 1. Münchberg. es kereskedik.

Möngut . 1. Moenchgut. Mondim , helys. Portugalliá-

Mönch-Nienburg , 1. Moench- ban Beirában , ioo h. -se-

Nienburg. lyem miv selyem , es gyap-

Mtinchsrot , 1. Roth. ju harizsnya fabr.

Monchique, helys. Portugalliá- Mondonnedo , vs Spanyol Gal-

ban , Algarvei Kirs. 4800 l. liában ,'5.500 l. 1 Püspökseg-

Vannak meleg ferdöi , na- gel , es kikötövel. Ker. lo-

rancs. és citron ültetmé- vakkal, birkákkal , halak-

Tiyei, ész.ra fekszik azon kalfonállal, azon vsnál van

magas vadon, és terméket- Castro de Oro vár.

len Gránáthegy Monchique Mondovi , Möns regius , (44°

melly 41garvet, Alemtejó- 23' Й. Sz. 25o .50' К. Н.^

tól választja. munkás vs a' Genuai Her-

Monchy Humières , vsa Fran. czség. Ellero fónál videke

Oisei oszt. Ronde vizénél gazdaff borban , gesztenyé-

730 lak. vas,kenkö, timsó ben, selyemben, márvány-

fabr. ban. 21560 lak.

Mondar , vs a' Fran. Lot és Mondragon, vs a' Spanyol Gui-

Garonne oszt. 123 h. 2200 puzkoa tart. Deva fónál ,

,lak. van vasgödre term észetes

Mondar, vs a' Fr. Lot oszt. aczéllal, gyógyító kutja, az

Tescou fónál 1770 I. almafák nagyon szorgossan

Wlonçon, vs a' kastély Arago- neveltetnek, az almaborért.

niában , Spanyol orsz. Su- Moudsee v. Manfee , tó Bajor

sa, és Cinca fó szakadá- orsz. Salzachi ker. Ach foja

sinál. egyesiti Atter tóval , i x/2

jMoncontuor , vs a' Fr. Vienne mfd hosszu 1 mfd széles.

oszt. 820 1. a.vs Fr. ész. par- Mondsee, Mannsee , mvs u-

tok oszt. 1680 1. gyanot , a* hasonnevü tó-

Moncort, falu a' Fran. Mayen- nál , vannak pamut rnívei,

ne oszt. kováts müvekkel. és 1 kath. pleb.ja.

fAoncrebeau, vsa* Lott, és Ga- Mondsgebirge■ v. Lupata , rop-

ronne oszt. 2,500 1. pant bérczek , mellyek ész.

Monda, hajdan Munda kis vs rol délnek, déli Africának

Spanyol orsz. Granadai Kir. kozepén által terjednek.

ság. É/.en tájon verte meg Moneglia, MoniHa , helys. Pi-

Julius Cesar egy ütközethen emontbanszölöhegyei van.

az Wju Porapejusokat 17 nak.

Mart. 45 eszt. Kr. ür. Sz. Moneins , vs a* Fran. Also Руг

èlôtt. raenei' oszt. nem messze

Mondana, I. Montagna. Buzetól 380 h. 5160 1. szöl-

fAimdego , Munda fó Portugal- löhegyekkel , azonkivül vas.

liábaa ered Beira tart. és sal, ónnal, rézzel bövelke-

22 mfdnyi folyása után a' dik.

téngerbe való omlásánál Monembasia , l. NapoIi deMal-

Coimbrától dél.nyug.ra egy vasia.

bblö t. formai, mellynek ész. Monestier , vs a' Fr. Tarn öszt.

részén Mondégoi fok van. «2710 1.

Mondidier , Montdidier , vsa* Monestier de Briançon, vs a*

Fran. Somme oszt Don fó- Fr. fó Alpesek oszt. Guisa-

ttál gjo h. 4059 1. van gyap- néban, 2580 1. ércz farrás
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sal keneskedik vas és ércz

edényekel rézmettzésekkel.

Nlonfalcone , Montefalcone lus

vs Carniolia N. Herczs. %

mfd a' tengertöl , gabona ,

a' kel Indiai Madras Prap-

sidenségben , széke egy In

diai Herczegnek Indus mód-

ra megerösitve , kozepén

1 kastéllyal.

és borban gazdag, vidéken, Mongoiia , (30o egy 50' É. Sz,

1200 1. és la Roccá nevü e- 10,5o egész 140° К. II.) bir.

ros várral,egy kozellévo he-

gyen. S. Antonio kis hegy-

nek tbvénél erednek orvos

források , mellyek mar a'

régieknél is esméretessek

valáúak , de kéâôbben be-

csekböl sokat vesztettek. A*

tengerrel közösülnek.

tAonfuiut, a'legdélibb Kaschef-

ságkozép bgyptomban , fel-

sö ./Egyptomal határos. Fó

vsa

Ъ/lonfalut , iókora nagyságú,

népességü , és tekénietü vs

szélew nyilt útszákkal, Ni-

lusnak balpartján , keres-

kedik vászonnal, melly itt

nagy sokaságban szövetik,

és ffabonával.

JAonferrato , sziget S. Raphael

bir. partjain , Zangveba-

ron, igen termékeny , plán-

tájijtzukornád is találtatik;

Arabs származatú néptôl

lakatik , kik igen hasznos

kereskedést üznek, és a' kis,

tôredékeny csonaftaikon a'

partobnakhoszában Africa-

tól Madagascárig hajókáz-

nak.

Wlonflanquin , Montflanquin

vs a' Fr. Lot, és Garonne

oszt. Lez vize mellett, 300

h. .5170 1.

Níonfrin , vs a' Fr. Gard oszt.

Gardonnak, a'Rhonébava-

ló béfolyásánál. 234 h. és

ércz. forrásokkal.

yionghier v. Ноша , nagy régi

vs keleti Indiában , Gan-

ges-Behari tart. falakkal

ktírolvétetve a' háborúk* vi-

szontagságai miatt, mind-

azonáltal nagyságából so

kat vesztett.

Mongietur , vs KondapilU ker.

kozép ~Asiában , mellynek

köre , felosztása , határi ,

termesztékei , fekvése , ég-

hajlatja, természeti tulaj-

donsága mainapig nagy

részént isméretlen. Itt'vanr

лак Asiának legnagyobb

hegyei , mindég hóval és

jéggel béborítva > kopá-

rok , legmagassabb az

Altai. Folyó vizei : az Ir-

tisch, Ob, Jenisey , Selen-

ga,TuIa,Amur,Hoangho,ke-

belében vannak puszta fók

mint р. o. az Iii. Tavaikö-

zül a' Kosogol, Tschan-Nor

Saipan emlékezetesek. Ég-

hajlatja hideg , kellemet-

len durva, Földje homokoa,

száraz a' Kobi homoksík-

nak is egy része idetarto-

zik.' Az orsz.ban találtatnak

szarvas marhák, vadlovak,

(Tahi) vadôszvérek (Tsehi-

betey)tevék, vadak, sarga

kecskék , czobolok, fátzá-

nyok, halak , Rhebarbara,

Ginseng, pamut, A' Mongo-

lok (Moghulok a' délnyug,

Tatároktól , szennyes sárga

arca színnel , kicsiny, és

mély szemekkel , testi ál-

lással , és szokással külö-

niiznek; Hitek a'Lámai hit,

Vadászatot, és kevésfbldmí-

velést is üznek készíttenek

selyem , pamut, ésgyapju-.

materiákat, pápírost fegy-

vereket , bört , sok függet-

len Herczegektöl kormá-

nyoztatnak, kik a' China»

fö hatalmat megesmérik,

két fo nemzetségekre o&z-

tatnak a' tulajdon Mongo-

lok, ésOelôt, v. Kalmukok«

ra utóbbiajt' ismét a* Soa
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$árok és Choschoták , Der- Mommeliano^^ga'E.Sz.)

heték , és Torgotakrá , így erös Vs a' Fr. Montblanc

a' bir. a' Kalmuk, és Mongol oszt. Isere fonal 1 260 1. bor-

tart.nyokra oezlik ; Az elsö termesztéssel.

«nagábanfoglaljaazonorsz. Monmorency , Montmorency,

»iak részét, hol van az Ir- Emile, vs a' Fr. Seine és

tischnak kutföje , Ob, Je- Oise oszt. Seinetöl nem mes-

nisey , és- a' Kobi puszta sze 450 h. 1800 I. Rousseau

Itörül , és Songareyés Chos- itt* sokáig élt.

■choteynek hívatik ; a' tu- Monmorillon , 1. Montmoril-

lajdon Mongolia kel. része Ion.

ez egész tart.nak, Amurés Monmouth, Grófs. Angliáb. ész.

»' mellékes fók körül , Chi- Hereford ésBrecknockGrófs.

«a , és Siberia között, és

«l Lakosi után hasonloképp'

kétféle nevezete van, a' Kal-

Jtas-Mongolia, és Scharra-

Mongolia, az elöbbi Amur,

utóbbi China mellett; vsi

a' tula] don Mogol i ánак ke-

vessé esméretessek ; csak

Zehol , Maimatschim , és

Naun nevezetesebbek közü-

lök. A' keleti Indiának Mon-

goljai Mahumedanok kik

fcülombféle országokból ide

költöztek.

Mongrande , vs Piemontban

31.50 ь

J&onheim, vs a' volt Bergi-

Rajna oszt. Rajna mellett,

1520 1. Vannakposztó gyap-

ju fabr. fazekas mívei ke-

reskedik fával , gabonával,

kôszénnel , gypsszel.

Monheim, kis vs Bajor orsz.

nyug. az utobbival , és Gla

morganshire, del. Bristoli

Canállal , kel. Gloucester-

shirével, határos; töbnyire

fók teszik a' határit. Fog-

lal 20 □ mfdön 7 vst, és kis

várokat. 127 Eklezsiákat

936.5 h. 45580 l. hajdan Wa-

lesi Grófe vala. Az Usk ezen

tart.t 2 egyenetlen részek-

re oszt ja. Keleti része erdös

szántó fold, és füzes. Van-

пак nagy mébzgódrei , mel-

Iyek trágyának szolgálnak

a'kisebb nyugoti részént he-

gyes kopár míveletlen,

mindazonáltal nagy birka

tanyákkal. Erczekböl kö-

ezént és vasat terem. Leg-

nevezetesebb folyóji : Se

vern , Wye , Usk , Minnow

igen halassak leginkább la-

zaczokkal bövelkednek. Fö

vsafei. Duna ker. 195 h. 1400

1. f6 fabr. széke a' tbrvény- Monmouth , a" Minnow, és Wye

széknek , és számtartoság- vizeitöl kerített szögben

nak.

yionístrol , kis vs a* Fr. fel.

Loire oszt. 516 h. 3910 1.

"ilionjoy , kis vs Jülichi Her.

ben, Rajnán tulsó Pruez-

sziának birtokában ; posz-

tó müveitol nevezetes. r

jAonlnel , Montluel (450 49' B.

Sz. 22° 43' K.*H.) vs a' Fr.

Ain Seraine fónál 340 h.

4150 I. kereskedik gaboná

val , kenderrel és czérná-

val.

Moñmsiitrnt , Montmeliáñt >'

2000 1. Honni termesztékek-

kél kereskedik , ott' láttat-

nak egy várnak omladéki,

hol V. Henrik született.

Monnikedam . Monachodamum ,

(5«° 35' É. Sz. 22o 34' K.

H.) vs déli Hollandia a'

Monnikedami Gáton , egy

iszapos kikikötövel 4 temp,

700 h. aoöol. kik leginkább

halászatból , só , és szap-

pan fözesböl , halzsír ége-

tésbôl és eelyem szôvésbôl

élodnek.



й/lonoemugi , 1. Nimiemajer

tart.

Monók , magyar falu Zemplén

Yárra. i käst, és szép kerfc-

tel, Gróf Andrásy Joszága,

Van ref. és kath. tempi, és

bortermesztése, Az Uradal-

mibápolnában S. Urbanus-

nak teste tartatik.

^Aonomotapa , v. Manomotapa ,

tulajdonulMokarauga(mert

. aç elöbbi. az országlónak

neve) Kirs. Afrihában 's dé-

li Kafreriában , (46o egész

51o K. H. 18 egész 25o D.

Sz.) ész. része a' Senai part-

nak. Földszine 7200 □ mfd

éghajlatja meleg , de nem

egésségtelen , íold színehe-

gyes , deelég vizes, termé-

keny.A' hegyekben találta-

tik ärany, ezüst, réz,czin,

tengerisó, czukor, pamut,

kukoricza , riskása , kerti

termesztékek , délinovevé-

nyek , ritka fanemei, va-

dal< , házi állatok, orosz-

lányok , elefántok, Croco-

codillusbk ; lab. többnyire

a' Mokarandschiághoz tar-

toznak tisztafefcete bozép

termetü Szerecsenek , és

nem bálvány imádók. Es-

mérnek egy legfobb Iste-

ni hatalmat, de e' mellett

még sok pogány hitbéli

visza éléaeik vannak Kirá-

lyok hatalmas ugyan, és

sok szövet3egesekkel bir ,

mindazonáltal a' Portugal-

lusoktól nagyon iugni lát-

szatik , kik is egy testörzp

sereget magok katonáiból

néki adnak. A* Portugallu-

1 soknak , a' Zambese fónál

sok.rakodó helyeik vannak,

az arany , és elefántsont

kereskedések elómozdíttá-

sára, tisztjek Massappában

lakik. Monomatapa ezen

következendö 12. tart.ra

oszlik ; Inhabozoe , Inha-

moij Botonga, Lchingoma,

Schingoma , Makumbe ,

Barbe , Schiroro , Demka-

rugi , és Ongoe , Munhay„

Sakumbe, Schikowa, és a'

Senai part.

Mon nguhtla , déli ága az 0-

hio fónak ész. Amerikában;

a' Virginiai, Allegany bér-

czekböl ]ön , és Pittfordnál

az Allegani fójával való ösz-

veszakadásánál Ohio nevét

veszi.

Monopoii , vvs Nápolyi Bari»

tart. 15530 1. 1 kastéllyal a

1 Püspöks. a' kat. temp, ki-

vül még 5 pléb. tempi, ha-

tára nagyon termékeny o-

lajban , mellyböl eszten-

dônként sok ezer akóelhor-

datik. ;

Monora , Donnersmarkt , Me-

neragye, mvs al. Fejér Várm

ben , N Enyedtöl 5 óra , к.

KÜkiillö vizénél. F. ü. Ва-

lasfalvi Püspöks. lak. Szá-

szok, Oláhok; evang, és egy.

hitüek tul. pléb.val , és 1

hiddal, 's malommal.

lAonovar , C380 36' É. Sz. 169.

2' К. H.) vs Spanyol orsz.

Valencia tart. 8000 l.kal.

Monpazier , vs a' Francz. Dor-

dogne oszt. 1030 1.

Monpellier , Montpellier, Möns

Pessulanus j (43° 36' -¿o"

#. Sz. 2i» 32' "25" К. H.)

Fö vsa a' Hérault oszt. Mos-

eon és Lez vizénél , a' Gra-

vei mesterséges fó által a'

tengerrel egyesítve , egy

hegynek oldalán , szük ,

meredek szegletes , és ron

da utszákkal 8000 h. 3272e

L 7 kapui mellyeknek Ieg-

szebbi egy gyozedelmi ka

put képez, es a' gyönyörü

piaczra és le Peuron nevü

a' domb tetöre vezet. Van,

itt 1 fellegvár, Püspokség,

Academia , és Lyceum , 1

orvosi iskola , egy szép a-

natomiai Szálával 2000 nét.

ihre, a' feljebb neveiett
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piatzon i fiivészltert i csil- mintegy 5000 1. számlál.

lagvisgálótorony , Museum Moureale, Montreale, Möns re-

1 Academiája a' tudomá- galis , jólépült bis vs Sici-

nyoknak és szép méstersé- liában , Val di Mazzarában,

geknek elomozdítására , 2 egy gyönyorü dombocskan,

szabad копуvtár , 1 Játék- 8000 1. és Ersekséggel.

szin , 1 víz csatorna, szép Monre/ean , Montregean vs a'

eétállo helyek a' dombte- Fr. felso Garorine oszt. Nes-

tön , és Esplanadén ; Nevé- tének, Garoneba való bé-

zetessé teszik még a' sok folyásánál , 2510 1.

fabr. a' kézimívei u. m. Monricoux , Montricoux vs a'

Musselin karton , czicz , se- Fr. Tarn , és Garonne oszt.

lyem , és gyapju materia Aveiron fónál. i¿yo 1.

gyapju paplanok, zsebkesz- Mons-ßergen , Montes Hanno-

кепок, bor, kéneso válasz- niae,(,5o°vS7/ É.Sz.210 37' 15"

tóvíz Liqueur , jó szagú vi- K.H.) erös i'övs a' Fr. Jemap-

y.ek , borkö, kivált krispán, pe oszt. egy dombletön ,

és viaszfeherittö , ezeken Trouille vize, ésegymester-

kivül még borral , olajjal , séges fó mellett, melly ha-

gyapjúval nagy kereskedés jó'kázható , és a' mellyen

is üzetik. A' vsaz érdemért Turnay , Lille, Gent, Brüg-

igy neveztetett jobb vsók gen által Ostendébe evez-

közülvalo, és széke minden hetni , mocsáros helyen ,

- föhatalmaknak, és osztály- meglehetôsszépségû, 30000

beli tôrvényszékeknek , ke- 1. sok szabad épületekkel ,

reskedo itéîetnek , 1 Pus- és helyekkel. Emlékezete-

pöknek , és a' 9 katonai osz- sek*. a' szépen épült vigyá-

tál Generalstabjának. zó torony, a' régi tanács-

Monpeyroux de Murat , falu a' ház. a' nagypiaczon, a' fák-

Fr. Avéiron oszt. 1580 1. kal körülültetett János* pi-

posztó és vászon fabr. atza a' vár szép kertel , és

Monpezat, Montpezat , vs a' a' Fegyvertár. A' czukor ,

Fr. Tarn, és Garonne oszt. porcellán , csipke, posztó

■2680 1. fabr. nem igen becsesek ,

Monpeiat , vs a' Fr. Ardennfe nagyobb tekéntüek, és hasz-

oszt. Pourseille mellest 2400 nosabbak , a* ko , és koszén

lak. ásások. Kereskedése kivált

Monplaisir , Orosz Csász. mu- honni termesztékekel mes-

latóháza a' Finlandi öböl- szeterjedö. Van ittpénzvál-

nèl > nem messze S. Péter- tó , és kereskedö törveny-

várától. Kicsiny épület de szék.

rendessen 2 folyósokkal Monsanto , mefferosített Ns.

szép házi eszközökkel , és . vs a' Portugalliai Beiratart.

festékekkel felékesítve. 325 h. 1000 1.

Monreal, Montreal, vs a' Fr. Montaras , megerosített vs a'

Aude oszt. 670 h. 3160 1. Porugalliai Alemtejo tart.

Monreal, vs a' Fr. Rajna, es Guadiana vizénél 1,5001.

Mosel osz. Elz fónál 420 1. Мол* Cents , I, Cenis. .

Monreal, vs a' Fr. Gers oszt. Möns Claudias, most Monosz-

2560 1. ló , Horváth Orsz.ban Kö-

Monreal , vs Canadában egy- rös Várm.ben Petriniától

kis szigetesen S.Lörintzvi- 6 óra Jelenszha patakánál,

%éuéh Utszáji fendessek , és G. Erdödi fam. uradalma,
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g kastélyokkal , és majo- Monstiers , Monasterium , vs

rokkal. Isere vizénél Tarenlaisei

Monse/ice , vs a' Lom. Vel. Grófs.ban,,Sabaudiai Hercs.

Királys. a* hason nevü ben, egy Ersek' lakhelye,

hegynél ps egy hajókázha- 's só forrásokkal.

.. tó ásott. fónál, 8>900 К ke- Montul , I. Macoco.

reskedik. Sok viperák fo- Monta, va Piemontban , 2450

gatnak vidékén , mellyek lak.

a' Theriak készíttésére hasz- Montabaur , Nassau Weilburgt

náltatnak. vs a' Wester erdônél , 400

Monternate , -Montserrat, .3937 lak. Vagyon savanyú vize

láb magosságú hegy Lobre- és rézbányája , szállításo-

gat fó vizénél , Spanyol Ca- kal í'oglalatoskodik.

taloniai Hercz. nevét veszi Montnßm , völgy Bajor orsz.

a' sok szirtjeitol , mellyek Illerker. virágzó birka ma-

fürész módjára (serra) el- jorokkal.

mettzetve lenni látszanak, Montagna , Mondana , Muda-

hihetö egy kiégett Vulcán, nia, (40O 23' Ê. Sz.) nevé»

egy szép Stalaktit üreggel, zetes tengeri keresk. vs Na-

van rajta egy gazdag Bene- toliában Marmora tenger-

dict. Apátság 70 Barátok- nél , 700 Güróg , és 300 Tö-

kal, (41o 2>5' З4" É. Sz. 19o rök nemzetségektôl lakatik,

18' 4,5" K.H.) 1 Máriaképpel, találtatnak itt ürmények ,

's i.3Remeteség«kkel a' klas- és Zsidók is. Kikotôje aZ 1

trom felett , mellyekbe a' napi járó földnyire távol

sziklában vágott léptsôken fekvö Bursa vsnak. Keres-

mehetni. kedik borral , selyemmei ,

Monserrate , Montserrat, az selyem portékákkal, fügék-

Anglusokhoz tartozó Carai- kel , gabonával , salétrom-

bi sziget 2 □ mtfd nagy , mal , Bursa, é^ Constantzi.

i30ofehér,és 10000 szerecsen nápoly felé.

lak. czúkorban gazdag. Montagnuc , vs a' Fr. Hérault ,

Monsoeurs , Montsurs , vs a' oszt. nem messze Heraultól.

Fr. Mayenne oszt. 1070 lak. 504 ház. 3100 lak. Kereske-

vászon szovéssel. dik gyapjúval , gynpju ma-

Monsoi, fo ésKirályi residen. teriákkal , tart orszagos vá-

vs Anziko Kirs. déli Afrika- sárokat.

nak kebelében. Montagnanja, (45o 13' 3" É. Sz.

Momonierek , szabad Nemzet- 29o 8' 19" K. H.) vs a' Lo-

ség ész. Americában 6000 reb Vel. Kirs. az ásott Fi-«

fegyveresekkel. umicello fónál , 6200 lak.

Monsont , 1. Moussons. kereskedik selyem , gyapjú

Monsoreau, Montsoreau , vs materiával, gabonával, és

a' Fran. ,Mayenne és Loire kenderrel.

oszt. Creuse fónak, Loire- Montagne лиг Odet, 1. Quimper.

ben való béfolyásénál , 115 Montagrenoge t v. Mort , va

ház. 780 lak. kereskedik ga- Ireländban, West-Meathi

bonával. Grófs. vászon szovéssel.

Alans Pannoniae, 1. Pannon he- Muntaigu , vs a' Fr. Vendée

gye. oszt. Maine fónál 590 ház.

Monsset , 6645 láb magasságú 9600 lak.

hegy a' Spanyol Pyrenäen- Montaigu , vs, a' Fr. Puy de

sok közt. Dome osz-t. nemjnessze Beil*
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Ые forrásától 476 h. 2500 és liszttel a' nyugoti Indiai

telepedésekkel,

Níontauban , vs a' Fr. Ille és.

Vilaine oszt. 489 ház. 2830

lak.

bHontault , vs a' Fr. Heiden, A-

dour melléki oszt. 290 lak.

Montajr , helys. a' Helvetziai

Waliä kan.

a' Fr. Ombrone oszt. 2650 Monbard, helys. a' Fr. arany

lak. egy hegyen , ezen vi-

déken jó bor terem , széke

egy Püspöknek.

Montalembert , vs a' két Sevres

Fr. oszt. 790 Гак. Vagyon

vas bányája , bora, geszte-

nyéje

ко is

lak. fegyver fabr

Montaigu , vs a' Fr. Lot és Ga

ronne oszt* 590 h. 4610 lak.

Montalban , erös vs Spanyol

Arragoniában , Martia fó-

nál , fellegvárral, és sóbá-

nyával.

ÎAontalcino , Monte Alcino, vs

domb oszt. Braine mellett

306 ház. 21 го lak. a* hely-

ségnek egyik osztálya , egy

régi izlésü kis eröe vs a' he-

gytm a' másik aló! a' fónál

ekszik.

Taláítatik itt vér- Moiitbaton , vs a' Fr. Indre és

Lciire oszt. Indre fónál 950 -

Moni- Alphonto , 1. Castelnuô- Mlak

vo di Carfagnano. M-ontbtillard , 1. Mompelgard.

Montalvaon , kis erös vs a' Por- Montblainvii/e, falu a' Fr. Maas

tugalliai Alemtejo tart. Se- oszt. 670 lak. vas fabr.,

ver mellett egy hegyen 290 Montblanc , (45o 41/ ¿2" E. Sz.

házzal.

Montanaro , vs a' Piemontban

3500 lak.

Montanchet , vs a* Spanyol

Estremadura tart.

Montargis , Möns Argus , (47э

5</ 53" É. Sz. 20° 23' 38" К.

H.} vs a' Fr. Loiret oszt.

Loing fó , és du Centre ne-

vü csatornánál , 1210 ház.

6390 Гак. termeszt sáfránt,

's gyapjuval, 's posztóval

kereskedik.

Montauban , hajdani Báróság

Fr. felsö Dauphinében.

•Ъ/lorítauban , Möns Albanus ,

(440 o' s°" É. Sz. 19Э o' 51"

К. П.) fö vs a' Fr. Tarn , és

Garonne oszt. a' hajókáz-

ható Tarn vize mellett , eg-

gyik az érdemért úgy nevez-

tetett jo veok közül ker.2 1590

lak. Püspbkséggel , réf. ta-

nulóházzal , 1 tudós társa-

sággal , selyem , pamut ,

gyapju mívek , iKadis), se

lyem harisnya, bñr, fél

porczellán , és festö fabr.

kereskedik gabonával, bor«

ral , selyem maiéríákkai,

24o 24' 2a" K. H.) az Alpe-

seknek legmagossabb hegye

az ó világban^ a' Fr. hasoa

nevü oszt. Chamounisnál ,

14676 láb. magosabb a* kö-

zép tengernél. Doctor Pac-

card 1786. elöször , és azu-

tán 1787-ben Saussure járta

meg. Teteje mindég hóval

béborult. Ezen hegytöl

nyerte nevét a' vólt Franc,

oszt. '

Montblanc , C450 egy 46o 2' E.

Sz, 23° 16' egész 240 48' K.

H.) magában foglalta nagy

részét a' régi Sabaudiának,

Isere 's Arve folyóknál fek-

szik. Fold szine tesz mint-

egy 110 3/4 □ mfdet 300330

lak. számlál. Tetöji na-

gyobbárahóvalbeborultak,

éghajlata zordon , de egés-

séges. Itt van az Annecy

tó- Termesztékei : vas , so,

érczforrások , takarmány,

bor , fa , szarvas marha ,

petymegj vad ketskék, vad

birkák, más vadak , a' lab.

kÖzöttjkik Savoyardok, sok

golyvások taláítatnak.Négy

Щ
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köz Ьег.ге osztatott: u. m. ne oszt. Rivîeretôl Lyonîg,

Chambéry , Annecy, Mou- népes , és marha nevelö táj.

tiersi , St. Jean de Mauri- Mont d' or les Бaines , falu a*

enne , mellyek 420 kôzsége- Fr. Puy de Dome oszt. Dor

set , 32 kant.kat f'oglaltak, dogne mellett, 656 lak. hi-

Fö vsa Chambery. t res ércz forrással.

yiontblunch, (41° 23' E. Sz. 17o Mont doubleau , kis vs Loir, és

46' K. H.) vs a' SpanyolCa- Cher oszt. Grete mellett 1

talonia tart. 3600 lak. várral , 206 ház. 1750 lak.

Montbrison, (45° 3-1' É. Sz. 21o szasszadron fabr.

42' K. H.) fövs a' Fr. Loire Montdragon , vs a' Fr. Vauclu-

oszt. csekély rosszúl épült se oszt.

vs kellemes vidéken , Vige- Monte, Cap del Monte, (6°

zy fo vizetskénél , 870 ház. E. Sz.) felsö bors part fo-

4700 lak. karton > és papi- ka Guineában , , igy hi-

ros szönyegek mívekkel, és vatik , mert ugyan csak

csekély kereskedéssel bir. hegyböl áll.

Montöron , vs a' Fr. Charente Monte Albano , vs a' Nápolyi

oszt. Tardoire mellett, 512 Basilicata tart.

lak. Mente alegre, ve a' Portugal-

Mont-Cassel , 1. Cassel. liai Traz os montes tart.

Mont-Cenis, M. Cinisius, 1. (41o 23' É. Sz. 17° 46' K. H.)

Cenis. 2200 lak.

Montсheri , 1. Napoleonshöhe. Monte alegre, (38° 40' E. Sz.

Mont contour , vs a' Fr. és/.aki 1,5° 44' К. H.) vs Spanycl

partok oszt. Loire mellett , Murcia tart. 2200 lak.

1680 lak. Monte alto, vs a' Fr. Genuai

Montcornet , helys. a' Fr. Ais* Herczs. 2020 lak.

ne oszt. egy hegyen Serre Monte Argentara , 1. Argenlaro.

mellett , hol teveször ma- Monteath , termékeny , és szép

teria csináltatik, völgy kôzép Skotziai Perthi

Mont Dauphin , Mont-Lyon, e- Grófs. magas hegyektölkö-

rös vs a' Fr. felsö Alpesek rül vétetve, Teath és Forth

oszt. Durance mellett./ vizektül nedvesítetik.

Mont de Marsan , ("44° E. Sz. Montebelto , kis vs Lomb. Vel.

1бэ 56' К. H.) fft vs a' Fr. Kirs. Attol neveztetett

puszták oszt. egy hegyen , Fr, Marsal Lannes , ki Má-

Douze,,és Midon fdknak jus 31-kén 1809-ben Bétsben

oszvesiakadásánál , 1925 h. megholt , Montebelloi Her-

2870 lak. Itt készíttetnek czegnek. s

gyapju materiák , félposztó, Montebourg , helys. a* Fr. Ca-

gyapju takarók, bör, len o- nal oszt. közela* tengerhez

laj , mellyek' készitmény.e- 323 h. 2390 lak. van so há-

ikkel , és gabonával , gyü- nyâja , kereskedik marhá-

mölccsel , borral , pálinká- val , lovakkal , gabonával,

val hasznos kereskedés üze- írósvajjal 's t. ef.

tik. Itt van a' letétele ezen. Monte Calieni , kis vs a' Pó rae!-

kör termesztékinek. leles lett Piemontban , 7300 lak.

az érczforfása is. várral , egy domb tetón ,

Montdidier , Möns desiderii } mellyben ÍI. Virtor Amade-

1. Mondidier. ' . us Király tartóíkodott' fe-

Mont d or, egy 6000 lab. ma- leségével , midön 1731. a*

gas hegy folyat a' Fr, Rho- fia ¿tet megfogatni kénte-

HÜB. iE*. III. BAft. 34
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Ieníttetett. Monte Colibre, Ophiusa , Co-

Monte calvo, vs a' Nápolyi, lubraria , sziget Valencia

Terra di Lavoro tart. 4520 tartom. partjánál Spanyol

lak. orsz.ban, Majorkához tar-

Monte Carli , vs a* Toskánai tozik. .

N.Herczs. aooo lak. és várral. Monte Corvino, vs az innensö

Monte Casiino, híres.és gazdag Herczs. a' Nápolyi Király-

Benedictinus Apátság a' Ná- ságban.

polyi Terra di Lavoro tart. Montécoulant, vs a' két Sevres

a' Szerzetnek legrégibb , és volt Fr. oszt. 1770 lak. len

betsesbb Apátsága , melly miveléssel.

magától Sz. Benedektöl s/.er-, Monte de Larun , (43° 18' 30"

zetett 528-ben. Egy^ nagy, É. Sz. 150 58' 15" К. H.) begy

és messze terjedö épiilet , észak - nyugoti részen Spa-

belseje ki vagyon ékesitve. nyol orsz.nak.

Kiváltképpen szép a'terapl. Monte delta Chimera, (Accro-

Nagy Archivuma is van. cerauni bérczek) , hegyfo-

Monte Cavavella , 1. Pik Тепе- lyat Europai Török orsz.

riffai. nem messze az Adriai ten-

Montecchio., kis vs a' Modenai gertöl.

Herczs. Gua fó mellett. Monte délia Vergine , hegy Ná-

Monte Cerboli , hegy a' Volter- polyi Kirs.ban majd min-

rai ker. a' volt Fr. kbzép dég havâs tetökkel.

tengeri oszt. most Toskánai Monte di Maina , (Taygetus),

N. Herczs. mellette vannak hegyfolyatok Europai Tö-

kénkoposványok melyeknek rök orsz. Matapan, és S. An-

heve a'forró olajhozhasonló. gelo fokokkal.

Monteen, vs a' Fr. felsö Ga- Monte di San Giulano , vs Si-

ronne oszt. 510 ház. 4600 1. • ciliában," Val di Mazzará-

Monte Chiaro , vs a' Lomb. Vel. ban.

Kirs. Chiese fónál , ,598o lak. Monte/aleone, vs a' Nápolyi

Monte Chiaro , vs Piemontban, Capitanata tart. 3590 lak.

4500 lak. tengeri só.fftzése van.

Monte Chiarugolo, nagy helys. Monte/aleone, vs Nápolyi Kirs.

Parma , és Piacenza Herczs. nak tulsó Herczs. 2400 lak.

egy régi erös vs a' Lenza Montefalcone , 1. Monfalcone,

mellett , PármatóT 2 mfd. Montefiascone , (42o 32' 15" É.

Monte Christo , Aglusa , (42o Sz. 290 42' 14" K. H. ) kis

20' 26" É. Sz. 27o 57' SS" K* vs a' Fápa' birtokában egy

H.) kis, csak a' halászaktól hegyen Bolsana tónál , 3000

lakatott sziget , Corsica szi- lak. Püspükséggel , hires a'

get , és Piombino Hercz.ség muskotály boráról.

között a' Toscánai tenge- Monteforte , vs Nápolyi Kirs.

ren , a' Fr. Corsicai oszt.hoz innensö Herczs. 3430 lak.

tartozó. Monteforte , vs a* Spanyol Va-

Monte Claro , kis lakatlan szi- lencia tart. 3200 lak.

get nem messze Lancerota Montefotcoli , 1. Montefusco.

Canari szigettöb Itt egész Montefusco , 1. Princípato ul-

falka ketskéket , és a' leg- teriore.

szebb Canari madarakat lát- Montefusco , v. Montefoscoli ,

hatni. Ezen sziget keleti ol- kis régi vs és ker. íohelye

dalánál tornyodzik az ugy Nápolyi Kirs.nak tulsó Her-

nevezett Westfelsen a* ten- czegs. egy dombon 2610 lak.

gerben. a' tartom. Tërvényszékkel;



termesztékeivel kereskedik.

Ezen vsa'Nápolyi délia Mi-

sericordiáé.

Monte Gibello , 1. ^Eethna.

Monte grosso , vs Piemontban

2,500 lak.

Montegut , vs a' Fr.Tarn oszt.

4¡70 lak. x

Montejean, helys. a' Fr. Ma

yenne es Loire Oâzt. Loire

mellett, 4400 ház. koszén

gödrökkel.

Monteleone , fövs túlsó Cala-

briában , Nápolyi Kirs, nem

messze a' Sz. Euphemai b-

böltöl, 1,5000 lak. es Püspök-

séggel. Selyemmel, és olaj-

jal nagy kereskedést ûz. „

Montelimart , (44° 33' 37" E.

Sz. 22a 25' K. H.) vs a' Fr.

Drome oszt. Robion f'olyó

mellett, 6320 lak, fellegvár-

ral , selyem , gyapju fabr.

bor készítéssel, szölö, és o-

laj mív. kereskedést is üz.

Montella j vs a' Nápolyi Terra

di Lavoro tart. ,57.50 Iah.

Monte maggiore, vs Siciliában,

Val di Mazzarában.

Monte magno , vs Piemontban ,

2150 lak.

Montemarano , kis vs Nápolyi

Kirs. túlsó Herczs. Calore

mellett , Püspokséggel.

Montemileto , vs Nápolyi Kirs.

innensö Herczs 2070 lak.

Montemoro ve//A»(á'régí),helys.

a' Portugaíliai Beira tart.

Mondego fónál , 577 h. 4000

lak. és várral.

Montemoro novo (azúj^ helys.

a' Portugaíliai Alemtejo

tart. Canha mellett, 1017

ház. 4110 lak. fazekas mi-

vesekkel.

Montcnach , kis vs egy hegy

várral, a* Sváb, Freyburgi

kantí

Montendre , vs a' Fr. alsó Cha-

rente oszt. 167 h¿ 850 lak.

Monte negro , Czernagora, egy

hegyes tart. Albanians Dal-

matia közt , melly észak*

nyugot felé nyúlik , és a*

mellytöl a' Montenegrinok,

egy igen hadakozó nép , ne-

veket veszik. Az országok-

nak természeti erÖssege mi-

att , még eddig egészlen meg

nem hódoltathattak , a' Gö-

róg hitet valják. Népessé-

gek ,50000-remegy, mellyek

közül 10 v. 12 ezeren fegy-

vert viselök , birodalmok ,

melly 150 □ mfdre terjed,

¿ tart.kat foglal , Ú. m. Czer-

nizza , Podgörizza , Czeli-

gne,a' Sabioi N. Herczs. és

a' Guida , v. Zeulai Herczs.

get , mellyek ísmét sok

helységeket, és falukat bir-

nak. A' Montenegroi Pátri-

archának' Residentiája ,

Stannewiknak hívatik.

Montenotte , nyugoti oszt. a'

volt Fran, három Liguriai

osztályok közül az Apenni-

neknek egy ágától így ne-

veztetve4 59 щ П mtfdön

280820 lak. íbglalt. Négy

kôzségekre osztatott , u. m.

Porto - Mauritio , Savona ,

Ceva, és Acqui. Fo vsa volt

Porto Mauritio.

Monte nuovo , egy 1—3 láb-

nyi magas domb , közel

Pozzulohoz, a' Nápolyi , Ná-

poly tart, melly egy foldin-

dulástól 1538-ben a' 19. és

20. Sept. éjtszakáján támadt.

Emlékezetes , hogy általa,

a' Rómaiaknál az ostria

csigákról oily hires Lucrini

tó elsüijedt , és most csak

egy kis tóhoz hasonló.

Monte - Peloso , vs a' Nápolyi

Basilicata tart. egyPüspök-

séggel.

Monte Pulciano , Möns Politia-

nus , vs és ker. föhelye a'

volt Fr. Ombrone oszt, most

Toskánai N. Hercz. Chiana

fónál. 7330 lak. i Semina-

tiummal , 1 ispitállyal, Püs-

pöki székkel , hires bor ter-

tao hegyekkel. Születése

34*



— $32 —

helve az Amhrogini Ange- Montesquiou , vs a' Fr. Gers

lus,'ko2.üns.Politianusnak ,és oszt. Losse mellett , loo h.

Bellarminus Cardinálnak. 1870 lak.

Montereale , vs a' Nápolyi Ba- Monteu Becearia , vs Genuai

silicata tart. 2410 lak. Herczs. 2200 lak.

Montereau , (48s 20'É. Sz. 20o Monteux , vs a' Fr. Vaucluse

32' K. H. Páristól) Califor- oszt. 600 h. 3240 lak.

niânak fövsa egy 65 ember- Montevarchi , vs a' Toskánai

höl álló örizettel. Galifor- N. Herczs. 1 várral, szerze-

niaCommendánsánaks/.éke. ti tempi. 2130 lak.

Monte Rosa, (45O 55' 56" E. Sz. Monte Verde , vs a' Nápolyi

25032' 17" K. H.} egy 13428 Kirs. innensö Herczs. Ofan-

lak. magas hegy Piémont, to folyö mellett, 2040 lak.

és a' Helvetzia Wallis kant. Püspokséggel.

között. Monte verde, 1. Pik (Tenerifíai)

Monte rotando, hegy a' Fr. Cor- Monte Video, (340 54' 36" É. Sz.

sica oszt. 1559 olnyi magas 321o 33' 45" K. H.) erös vs

8ok fóknak forráiival. a' Spanyol Rio de la Plata

Monte ratondo , hegy a' Toská- tart. déli Americában , la

nai N. Herczs. mellynek vi- Plata folyónak torkolatjá-

dékén egy erdoben nagy hoz közel , 15000 lak. kikö-

barlangvan, 's ebböl néha tñvel ; termesztékeivel , u.

egy erös szél jö , melly a' m. gabona, borràl , faggyú-

kozel lévô fáknak ágaikat val , de leginkább marha

leszaggatja. börökkel kereskedik.

Mantesa , helység a' Spanyol Monte Viso , magas hegy az

Valencia tart. 900 lak. Alpesek között a' Fr. felsö

Monte San Angiolo , " (41* 43' Alpesek' osztálya , és Pie-

É. Sz. 33° 38' К . H.) vs a' mont között; Pofolyóitten

Nápolyi Capitanata tartom. ered.

8000 lak. Montfaucon, vs a' Fr. felsö Loi-

Monte S. Croce , Görögül Cros re oszt. ¿60 lak.

Stavero , v. Throdos , haj- Montfaucon , vs a' Fr. Mayen

dan Olymp , magas hegy a' ne, és Loire oszt 86 ház. 480

Török Cyprus szig.ben. lak.

Montesano , vs a' Nápolyi Kirs. Montfaucon , vs a* Fr. Maas

innensö Herczs. 4660 lak. oszt. 1020 lak.

Monte san Savino , kis vs , és Montfaucon , vs a' Fr. Lot oszt.

ker. föhely Toskánai Nagy 1830 lak.

Herczs. egy szép tempi, és Montfermy , vs a' Fr. Puy de

2800 lak. Dome oszt. 460 lak. <5n há-

Monte Santo, 1. Athos. nyával.

Monte Sarchio, vs a' Nápolyi Montferrand, 1. Clermont.

Királys. tulsó Herczs. 5570 Montferrat, Angol sziget nyug.

lak. Indiában , egy a' Caraibek

Monte Sirico , vs a' Nápolyi közzül 2 1/2 □ mfdön 1500

Basilicata tart. fehér, és 10000 Szerecsen

Montesquieu , vs a* Fr. felsö lak. r.zukor, pamut, dohány

Garonne oszt. 2800 lak. termesztéssel, kikötö, és bá-

Montesquieu de val vestre , vs torságos kiszállás nélkül.

a' Fr. felsö Garonne oszt. Föhelye Plymouth.

közel a' déli canálishoz 280 Montflanquin , L Monflanquin.

ház. 2670 lak. Monifoort , (52o a' 46" É. Sz.
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22° зб' 44" К. H.) vs az eg-

gyes. Kelgiomban, Utrechti

tart. Yssel mellett, 339 ház.

1320 lak. erös várral.

Ъ/lontfort , vs és Iter, föhelye

a' Fr. Ule es Vilaine oszt.

Méen mellett, 150 h. 1110

lab. fával , gabonával , és

marhával kereskedik.

Ъ/lont/ort Г Amaury , (48° 45'

É. Sz. 190 2/ К. H.) vs a'

Fr. Seine és Oise oszt. 460

ház. 2.400 lak. kereskedik

gabonával , gyümölccsel ,

borral , és marhával.

Ъ/lonrfort le Rotrou ,' vs a' Fr.

Sarthe oszt. 790 lak.

Ъ/iontforte, kis vs. és vár a' Por-

tugalliai Traz os montes

tart.

Montfrin , vs a' Fr. Gard oszt.

i960 lak. ércz ferdökkel, és

salétrom fabr:

Montgaillard , vs a' Fr. pusz-

ták' oszt. Adourhoz közel ,

400 h. 2400 lak.

Mont Qenevré , magas hegy a'

Fr. félsô Alpesek oszt. Bri-

ançontôl 1 órányira, Napo-

leonnak emelt 60 láb. ma-

gosságú obeliscussal. Tenger

szinénél 2000 metressel ma-

gossabb. "

ïAontgtscard , kis vs a' Fr. fel-

sñ Garonne oszt. a' nagy

csatornánál 1100 lak.

Montgomery , Grófs. Angliáb.

északi Walesben, Saverne

mellett, ész.ról Denbigh és

Merioneth Grófs. nyug. Me

rioneth, és Cardigan, délr.

Radnor, kelr. Schrop Grófs.

határos , foglal magában

33 D mfdön б vst, és kisvá-

rakat, 47 eklezsiákat, 8918

h. 47980 lak. Hegyes ugyan,

de még is a' völgyes, és la

pos földein termékeny, ki-

vált a' Severtöl mosatott

térein ; termései: gabona,

birka , 's lovak , sok mész

és fedélko. Fö.vsa

Montgomery , Saverne fónál ,

nagy de népetlen , kézimív,

és kereskedés nélkül.

Montgomery , Grófs. észak A-

merikai New York szabad

Státusban 72 □ mfd nagy,

erdös , és csak Mohawa fó

körül mívelt.

Montgomery, Grófs, ész. Ame-

rikában , Pensylvaniában ,

25 □ mfdön 29930 lak. gaz-

dag vasban, rézben , föhe

lye Noristown.

Montgomery, Grófs. ész. Ame.

ricai Maryland szabad Stá-

tusb. 22 □ mfd nagy, 18000

lak. dohány böven terem.

Föhelye

Montgomery Courthouse , csak

az Itélôszék házából, és még

néhány kevés épületekbol

áll.

Montgrand, 1. Pondamala.

Montguyon , ve a' Fr. alsó Cha-

rente oszt. 1450 lak.

Monthery , vs a* Fr. Seine, és

Oise oszt. 1500 lak. 1 várral.

Monthyreux sur Saone , ve a*

Fr. Wasgau oszt. 1200 lak.

Montiel , vs a' Spanyol la Man

cha tartom.

Montier sur Saux , vs a' Fran.

Maas oszt. 1 100 lak. vas mü-

helyekkel, és olvasztó ke-

menczével.

Montiglio, vs Piemontban, 2550

lak.

Montignae , kis vs a' Francz.

Dordogne oszt. Vezerre fó

nál, 940 h. 2600 1.

Montigny , falu a' Fran. Maas

oszt. 75Ô lak. fél porczellán

fabr. és négyszegü ко ásás-

sal.

Montigny, falu a' Fr. Oise oszt.

1010 lak. len harisnya fabr.

Montigny Suree Meuse (hajdan

le Roi) vs a' Fr. felsñ Mar

ne oszt. Maas folyó mellett,

1060 lak.

Montigny les Tigneux , falu a'

Fr. Jemmappe oszt. 780 1.

szeg, és vas mühelyekkel.

Montigny sur Sambre , fálu u
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gyanott Chatelet vizénél oszt. 112 h. 1280 L kereske-

1670 1. szeg fabr. dik marhával, és sajttal.

Montijo, vs a' Spanyol , E- Mont Martinen, Craigne helys.

stremadura tart. 3000 1. a' Francz. Canál oszt. 1280

Montilia, (37O 41' E. Sz, 11o L kobanyával.

¿8' К. H.) vs a' Spanyol Cor- Montmartre , falu a' Fr. Seine

dova Kirs. 4000 l. a' Medi- oszt. »250 1. és ércz forrá-

11a Celi Nagy Hercz. pom- sokkal.

pás Palotájával, jó bor ter- Montmedy, (49o 36' E. Sz.) erös

môfold. vs,ës ker.fôhelye a' Fr. Maas

Montione, helys. Luccai Hercz. oszt. Chiers vize mellett, 260

' timsó Lányával, melly 300 h. 1890 1. sapka,és kalap fabr.

embert foglálatoskodat. Montmeliant, 1. Monmeillant.

Montirat , vs a' Francz. Tarn Montmerle , helys. a' Fr. Ain

oszt. îâoo 1. oszt. Saonne mellett 1210 1.

Montivilliers , Moutiersvilliere és karton fabr.

kis vs a' Fr. alsó Seine oszt. Montmirait , vs a' Fr. Marne

Lézarde vize mellett, 390 oszt. 334 h. 2100 1. aczél fabr.

h. és 4000 1. vászon, csipke, Montmirail, vs a' Fr. Sarthe

selyem, tobák fabr, oszt. 860 1. iiveg fabr.

Montjoye , kis vsa' Fr. Lot, és Montmirail , vs a' Fr. Dordog-

Garonne oszt. i65 h. ne oszt. 2620 1.

t&ontjoye , Montschau , vs a' Montmirail, helys. a' Fr. Loir

volt Fr. Ruhr oszt. 3950 1. ésCher oszt. iiveg fabr.

erös várral, nagy hasznú , Montmirail , mezei-ház a'

posztó , és gyapju fabr. Neuschateli Herczség. egy

Ъ/lont-Joux , 1. Joux. dombtetön, mintegy 1000

Mont-Levon , Mont Libre, fa- lépesnyire a' Berni, és Беи-

lu a' Fr. Dep. Aisne oszt, schateli határhidtól. Van

Dhuis meUett 470 1. és tükör itt egy Hernhuti letelepe-

fabr. dés, egy Asszonyi nevelo-

Montlibre , 1. Montlevon , és házzal.

Mont Louis. Montmirail 1. Castelman de

Ъ/íontlieu, vs a' Fr. alsó Cha-r Montmirail.

rente oszt. P40 1. , Montmoreau , vs a* Fr. Cha-

"Nlont-Louis, Montlibre, kis vs rente oszt.

és vár a' Francz. kel. Pyrae- Montmorency , Möns Mauren«-

neusok oszt. cianus , 1. Monmorency.

Mont-Louit, vs a' Fr. Indre, Montmorillon , Monmorillon ,

és Loire oszt. 3.50 h. 2300 1. vs és ker. föhelye a' Fr. Vi-

Montluçon (46o 22' É. Sz. 20° enne oszt. Gartempe fónál

i6' K. H. ) fallal keritettvs . 460 h. 3040 I. vannak gyap-

a'Fr.Alüer oszt. egy hegy ol- ]ú , és raarha vásárjai; lát-

dalán,melynek tovébenfoly hatni itt egy régi Druida

Cher vize 650 h. 5680 1. 1 vár- tempi.

ral készíttetnek itten pánt- Mont-Morin, falu a'felsö Alpesi

likák, paszomántok, gyap- 520 1. kalap és gyólcs fahr.

}u, és kender materiak; ke- Mont-Morot, falu a Fr. Jura

reskedik gabonával, és ba- oszt. Vaille mellett 1540 1.

romfival. só bányával.

tftontluel, 1. Monluel. Montoire Querkoent , vs a' Fr.

Щот-Lyon, 1. Mont Dauphin. Loir,ésCher oszt.460 I1.2260I.

yiontmarauli , vs a' Fr. Allier vászon, selyem, és hör fabr.
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Montolíeu , vs a' Fr. Aude oszt. Loire oszt. 700 L

1800 1. posztó fabr. Montreuil лиг Mer, (50o V]' E.

Ыотопа , kis varos Istriában Sz. 19-° 23' К. H.) his erös vs,

Quieto fó mellett. és ker. föhelye a' Fr. Ca,lai-

Monton Trigo , 1. Pik ( Тепе- si tengerszorulat. oszt. 840

riffai szigeten.); h. 3530 1. egy hegytetön

Montoro , (38° 4' É. Sz. \%o I3/ Canche vize mellett a'ten-

K. H.J vs a' Spanyol Cordo- gertöl 3 orányira. Van, \

va tart. 1000 1. felleg vára 1 kastélya, bör

Mantoux y vs a' volt Fr. Mont- 's vászon fabr. turfa ásása.

blanc oszt. Montreuil le Bellay , vs a' Fr.

Montpellier , Monspessulanus, Mayenne , és Loire oszt. a'

1. Monpellier. Tonay fó mellett 1610 1. 1

Monlperdu , hegy , a' Franez. ispitállyal.

Pyrenaeusok kozt a' Spa- Montreuil Bomin , vs a' Fr.

nyol határon, a* tengerszi- Vienne oszt. 127 h.

nénél 10578 ó fr. lab. maga- Montreuil, helys. a' Fr. Seine

sabb. 1787-ben Ramond oszt. Páristól 1 ora 610 lak.

elösiör megjárta, és meg- gyümólcs,és kertmivelessel.

mérte. Montreuil le Chetie , falu a' Fr.

Montpezat , 1. Monpezat. Sarthe oszt. 980 1. kovács,

Montpilat , hegy a' Franczia és serpenyö fabr.

Provencei Alpesek közt 500 Montre.vault , hely a' Fr. May-

toisnyival magasabb a' ten- enne és Loire oszt. Loire

ger s/.ininél. mellett 490 1. gyapjú,ésvá-

Montpont , vs a' Fr. Saone és szon fabr.

Loire oszt. 18.5 h. 2180 1. Montrevel, Helyt. a' Fr. Ain

Montareis , mvs Styriában , oszt. 124«) 1.

Cilli ker. 40 h. 1 várral, és Montrichard , vs a' Fr. Loir és

hasonntvü urod.mal. _ Cher oszt. Cher mellett .

Montreal, erös vs , Sz. Lörintz 1810 1.

fónak Monts roy aux szig. Montricoux , 1. Monricoux.

ben alió Canadában északi Mont Rigaud, helys.a' Fr. Dro-

Amerikában. 500 ko h. a' rne oszt. a' Herbasse vi^e

felsö vsban, és 700 faházok mellett. 1380 lak. kereskedik

a' külsö vsban, és i5ooo 1. marhával , fonállal, és vá-

Egy hoszúkás négyszeg, szép szonnal.

rendes utszákkal. Mivel e- Montros, hegy, a' Gerian hegy-

zen vs Indiához kôzelébb folyatban Tripoli Status-

van , és a' Portékáknak An- ban Barbariában, meredek,

gliábanvalószállittásakün- de orvos füvekben gazdag.

nyebb, tehát a* nagy hasz- Montrose, Möns rosarum, (56o

nú prémkereskedés trois 40' É. Sz. i5° 4' K. H.) vs a*

Rivieresböl ide vétetett él- kozép Skotziai Angus Grófs.

tal. egy öböl mellett , mellyet

Montreals , I. Monreale. itt a' 'tenger, és Esk fó csi-

Montredon , vsa* Francz. Tarn nál 7954 1. tetszetös házok-

oszt. 616 h. 4560 1. kal, és jó kikötövel, mely-

Montregean , 1. Monreiean. böl a' hozzá tartozó hajók

Mantrelais , falu a* Fr. alsó parti haiókázást , és keleti

Loire oszt. Loire mellett tengeri kereskedést üznek.

2780 1. és koszén gödrökkel. Vagyon vászon, vitorla,pa-

Montresor , vs a' Fr. Indre, és mut, bör, kbtéljártó, és í'o
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nál fabr. A'Partoknal szá- Montonnere , 1. Donnersborg.

mos lazacz fogatik, és eszt. Montиск Point , (41o 3' E. Sz.

ként 70000 tengeri rák. 71o ,57' K.H.Greenwichtöl^a.'

fAontrotier , vs a' Fr. Rhone leg szélsofbld határa a' New

oszt. 1600 i. York keleti fold csuccsának

iAontrotier , vsa Fr. Aveiron északi Amerikában, egy vi-

oszt 800 1. lágittó toronnyal.

"Monts, helye. a' Fr. Vienne Ment - Vëntoux , hegy a' Fr.

oszt. 640 1. kereskedik ga- Proveneei ALpeseken 1036

bonával, borral, dióval, és Toisnyival magasabb a'ten-

gyapjúval. ger szinénél.

¡Monttalvy , vs a' Fr. Cantal Mont Vignemale , hegy a' Fr.

oszt. 760 1. Pyrenaeusok között 172a öl-

JAont S. Wchel, (48o 38' 14" nyi magas.

É. Sz. 16o 9' 2i"K.H.}vsa' Monturque , helys. közel Cabra

Fr Canal oszt. See fó omlá- fóhoz a' Spanyol Cordova

sánál , csak az apadáskor kirs. 1 pléb.templ.i ispitálly.

közösülhetö a' szárazzal } Monjrdsta , Monyaháza , kam,

230 1. falu Arad Várm. magyarok

"ÍAontsaugeon , vs a' Fr. felsö és oláhok lakják. kath. pleb.

Marne oszt. 340 1. meleg ferdökkel. Vas , és

tliontchaUf 1. Montjoye. mész ¿sványokal,

"¡Л-onttegur , vs a' Fr. Gironde MonyorókeréA , Ebraun, német

oszt. 1440 1. mvs,és urad. Vas Várm. al-

"Montserrat , 1. Mönserrat: só Magyar orsz, Pinka vi-

í/lontjoreau , 1 Monsoreau. zénél Erdödy familíának

Montsroyeих, Montreal, sziget eredeti helye. Van 1 vára,

Sz. Lörincz fójában, also Ca

nadian , ész. Amerikában

10 Fr. mfd hosszú 4 mfd szé-

les, kbzepérol 4 hegyek tor»

7 t ' »
fallal, bastyával, es san-

czokkal körülveve. Neveze-

tesek a' tólgy erdei, dohány,

és bor trrmesztése.

iiyoznak, mellyekközzül a'í Manza, Monoetia, (4,5o 34' 41"

elsök láthatók az ész. felén,

innét a' nevek , mellyet a'

elsft féltalálóiktól vettek, és

melly Montreallá által

változott , Igen kellemes ,

szelid ég hajlatu , és erdös,

Nevezetes hogy még egy szi-

getet is foglal, melly Jezus

szisretenek neveztetett, 1

tempi, 's nehány házokkal

bir. Fohelye Montreal.

Montsurs , 1. Montsoeurs.

Tfiantterrihle, (Schrekenberg )

hescy a' Fr. falu Rajnai oszt,

melly a' Jura, ésVogesihe-

gyeket egyesitti, esazelött

egy Fr. osztálynak nevet

adott, melly a' régi Baseli

Püspökseget foglalta, de

most egy ker. a' Fr. felsö

Rajnai oszt.nak

Ë. Sz. 26o 56' 56" K. H.) régi

kis vs, és ffthely a' volt O-

lasz Olonna oszt. egyik ke-

rületének , Lambro fónak

mind a' két partjain, most

a' Lomb. Vel. kir. még csak

arról nevezetes , hogy ke-

resztelö Sz. János Collegiat

t empi. aban több régiségek-

kel, a' Longobardi kir.ok-

nak ugy neveztetett vas ko-

ronájok tartatott , melly

kevés esitendök olta, a' fe-

ledékenységbôl emlékexetbe

vissza hozatott. Ezen kora-

na a' vas karikáról , mel-

Iyetbelsejében lelni , és a'

melly Krisztus keresztje'nek

egyik szegébôl csináltattnak

lenni , mondât ik, hivatik

vas korouának, tübbi részei
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arannyal , és drága kövek- diában 1550 hajókat epít.

kelvannak meg гакva. Egy

férñfbre kicsiny , mivel

m¿>i}'as5ága csak 3 hüvelk-

.nyi, csipkéi, és sugárai nin-

csenek. A' Német' Tsászá-

rok , hogy ha a' Lorabar-

diai királyi Jussal-éltek, itt

koronáztattak.

jyjontomb ino , mons Albanus ,

kis kastélyos vs Menzb vi-

zéuél, Verona kbrnyékében,

Lorab. Vel. orsz. ban

Monzingen , vs a' Fr. Rajna, és

Mosel oszt. Nahe mellett

790 1. bor terméssel.

Montón , (41o 50' É. Sz. 16o

¿y' K. H. } erbs vs a* Spa

nyol Arragonia tart a'So-

- sa, és Cinca í'óknak üs/.ve

• szakadásánál. 3¿oo 1,

Mo \kerheide , egy pusztaság a'

Nimwegi fertályban Gel-

derni tart. egyesült Belgi-

om orsz. mellytol a' Clevei

Herczs.ben lévô Mook falu

nevét vette. Ezen pusztán

verettettek meg Lajos, és

Henrik Nassaui Grófok, kik

némelly német seregeket

vezérlettek 1574 a' Spanyol

Sancho d' Avilla Generá-

listól ; é& 1702-ken is gyülö

helyek vala az szovetsége-

seknek Marlborough Her-

•czeg alatt.

Môon , 1. Moeon.

Mouisc/iedabat , vs Bengalá-

ban, Ganges innensö félszb

getben, Ostindiában.

Moor, (470 22'44"É.Sz.)nagy,

Moorhütte , üveg huta, Wol-

fenbütteli Herczs, holott jó

turfa ásatik.

Mooriautern, falu a' Rajna

mellett lévô Donnersbergi

ker. 24° к nevezetesaz 1793

ütközetröl.

Moorsleben, falu Wolfenbüt-

teli Herczs. 45 h. 220 1. tur

fa, tégla, pipa, és íazék é-

getö fabr. közel az erdö

kôzepén van az Amalienbad

Amaliferdö nagjj^épülettel

a' ferdbknek egy játék szin-

nel, ésegy mulato kertel.

Moorsittde , vs a' Fr. Lys oszt.

493° 1«

Moos, Mosz, kis vs a' Norwe-

gi4 Christianiai megyedben

200 h. 1410 1. a' Christianiai

öbölnek partjain , hol nagy

viz omlás van. 1 pos/.tó fabr.

nagy vas banyával, melly-

. nek általyában 120 gödrei

vannak a' Steen , és Aren-

dál faluknál tbbb 300 nap-

számosokal. Itt eszt.nként

3,500 tonna érc z , és majd

annyi terh, szén elkél- A-

gyuít , golyobisok-, kálha-

fiókok ontetnek , vas is

miveltetik. Daniába leg-

több szállittatik, a'vsnak,

egy kereskedön kivül egy

hajója sincs, de külföldiek

évenként 200 is jönnek. A'

kereskedésnek fö ága a'

Deszka, '

Moosbach , 1. Mosbach.

Moosburg, 1. Mosburg.

es jól épült mvs Fehérvár More , vs Piemontban , 2800 I.

Várm. egy szép kastéllyal, Moro, vs a' Spanyol, Man-

1 kath. 1 ref. tempi, nagy cha tart. 5200 1.

Capucinus klastr. szöllö , Mora, Helyt. Toledoi tart. új

Castilia Kirs. Spanyol orsz.

fö helye egy Grófs. lak. jó

kardokat készítenek.

Mora , fó Sileziában , ered a'

szabad Freudenthali urod.

Troppaunál az Oppába foly.

More , falu Uplandiában 1

mfd Upsalátol Sweciábanj

gyömölcs , és mulaó kert.

1 Cs. kir. kaszárnyával 1

levél gyüjteménnyel , lak.

Németek, és Magyarok. F.

U. B. Lusinszky és G. Lem

berg, lak. 4226 kat. 440 ref.

76 evang. 230 zsidó.

Moorirecht , falu déli HoUan-
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egy rétjérôl nevezetes,mel- és sebes fó Maroccoban,

lyen hajdan az ugy neve- mellyel Wádelhabid egye-

zett Mora köveknel , Swe- sülvén Azamorenál a' ten-

ciának Királyai választat- gerbe szakad.

tak , és eskettettek. Ezen Morbièrc, falu a* Fr. Jura oszt.

bövekben , mellyek több- 1880 1. óra és tüzötö fabr.

turfa ásványokal, szeg ,

nyárs , és bör kereskedéssel.

Morbihan , fovényes , és si-

kér öböl Franczia orsz. haj-

nyire elvesztek , az ország

Czimere más felirásokkal

volt vágva. A' maradt-

tak fölÖtt egy kis ház épit-

tetett , melly zárva tarta-

tik , és a* rétcsôsznek vigyá-

zatja alatt van.

Moräntsch , Morantshe, derék

Laibachi ker. jobbára kézi

niivesek lakják.

yiorah yUajeti , 1. Morea.

Morano , kis vs Piemontban ,

Po vizénél. ,

Morasti t hely Judaeaban E-

leuthropolistól nem messze

délre, Micheás Profeta ha-

zája.

Moratalla, (38° 14' E. Sz. 15o

2' К. H.) vs a' Spanyol Mur

cia tart. 1005 h. 6000 1.

"büorawa , fó Serbiában. 2 for-

rásokkal az Albania! hatá-

roknál, mellyek közül a'

dani alsó Bretagnénak déíi

partjain 4 óra hosszú 1 2/3

óra széles , sok szigetekkel.

Rhuys félszigettol védel-

meztetve.Ettöl vészi nevét a'

Morbihan, oszt. a' hajdani Bre-

tagnénak egy részét magá-

ban foglalja, a' most emlí-

tett ôbôl a' Vilaine, és Bla-

vet folyók körül terjed.

Nagysága 11S Q mfd. 402420

1. gazdag gabonában , len,

kender , gyömölcs , marha,

és halakban. Osztatik4köz

ker. Vannes, Pontivy, Ploir-

mel , és Г Orient , mellyek

b'szveségesen 2.31 közsegeket

37 kant. foglalnak. Fö vsa

Vannes.

kel. a' nagy vagy Bolgari Morcone , vs a' Nápolyi Terra

a' másik kisebb vagy Serbi di Lavoro tart. 4620 1.

a'Morawának hivatik. Ra- Mordel/e , vs a' Fr. Ille,és

zana felett egyesülnek , és Vilaine oszt. 2290 1.

Semendria alatt a' Dunába Morduinok , Mordwinok, nép-

szakadnak.

Morawa , I. March.

t&orawka , fó az Austríai Si-

leziában Tescheni ker. mely

Friedecknél Ostrawitzába

szakad, 1

yiorawka , nagy falu Austríai

Silóziában Tescheni ker. a'

Friedecki urod.hoz tartozó.

kath. pléb. és tempi. 354 h.

2200 lak.beszélnekSléz-Mor-

vául. Egy Urodalmi kerülö

vadásznak lakóhelye.

Ъ/lorbectte, vs a' Fr. északi oszt.

4050 l.

Morbegno , Morben, helys. a'

Lomb. Vel. Kir. 2320 I. és

sok selyem fonókkal.

Morbe/a, Ommirabih, mély

ség az Orosz Casan , és 0-

renburg Helyt.ban magok a'

fó nemzetségeikroT nevezik

magokat: Mokschi v. Mok-

schad , Mokscha mellett ; és

Ersan v. Ersad Wolga mel

lett. A" harmadik kis ágok

a' Kataratáják. A* keresz-

tény hitnek felvétele ólta

ugyan együtt laknak , de

még is egymástól ruhában,

és némellyszokásokbankü-

lömböznek. Többnyire bar-

na hosszú hajok , vékony

szakálok, és sovány képek

van , egyébb aránt a' testi

állasban, viseletben , szo-

kásban az Orosz Paraszthoi;

valamint a'ház épit'ésébeD>



házi szokásban, életmodjá-

ban ; és foglalatosságban a'

Tscheremissekhez, ésTschu-

vaschekhez hasonlittanak.

Becsülettissek s/.orgalmas-

sak , és Barátsagosak , Er-

dökben szeretnek telepedni,

és kis udvaraiknál kertjeik

is konyJia zóldséggel van-

nak. Nyelvek Finniai , a'

Tatár uyelvelegyvelitve ya-

gyon. Tribbnyire Q-örög ke-

res¿fények , kevesen pogá-

nyok , St hkai v. Pasz Istent

tisztelnek. Az egész nepség

4.3880 adó/.hatókból áll.

Moniy , vs a' volt Varsói Sied-

lce oszt.

Morea , Morah Vilajeti , haj-

dan Peleponesus (19 0 egész

22o K. H. 36°eg¿s/.33° É.Sz.)

Górog orsí.nak déliféiszi-

gete , Livadiával egy 1/4 ó-

rányi széles fold szoruluttol

öszvekötve, 616 Q mfdön

464000 1. számlál. Sok he-

gyei vannak mellyek köziil

sokan örökös hóval borí-

tatnak. Legmagosabb része

és/.akon Wodi. A' fók kbzt

emlékezetessek : _ Carbon ,

Planiza, Sc.irnaza, Vasili-

potamo. Hegyei részént i-

gen hasznos fákkaltele van»

jiak , völgyei általlyában

nagyon termékenyek. Ter-

mesztékei: gabona, bor, dé-

ligyümölcsök, olaj.pamut,

malozsàk,aprôszôlôfc,(mel-

lyektöl eszt.nként 80000 raá-

zsa szállittatik ) dohány,

ezeder, gubics , aloe, gum

mi dragant, selyem bogar,

és sok bírkái. Az egész

félsziget 4 részre oszlik ,

t. i. Saccania Zakonia, v.

Braccio di Maina, Kalos-

kopi v. Belvedere , és Chia-

renzatart.okra. Mellyek is-

mét 24 kantonra, é» Villa-

jetire oszlanak , mellyek a'

Codja Bachistol kormányoz-

tatnak. A' Tripolitzai 3 lo-

farku Basától függenek; az

északnyugoti részében a*

Nápoli di Romaniai 2 Lófar-

ku Basa parancsol, és a' töb-

bi Sandschakok, és Bayok ,

fcik a' Basa parancsolatit

ritkán fogadják. A' déli

Mainották , a' Bayókat a'

Capudan Basának kezéból

fogadják, de egyebaránt egy

Törököt íem eresztenek

hegyes orsz.okban.

Morcira , mvs Beira tart.ban

Portugalliában, két pléb.

templ.mal, és 12 pléb. ke«

rülettel. , .

Morea , 1. Cimeo.

Morelia , (40 9 29' É.Sz. 16 0

40' K.H.) erös bely a' Spa-

nyol Valencia Kirs. 4800 1.

és gyapjú fabr.

Moret , Muretum , vs a' Fr.

Seine és Marne oszt. a' Bri-

arei csatornánál 31611.1650

lak.

Moretta , vs Piemontban Pó-

tol nem messze ,5200 1.

Morenil , helys. a' Fr. Somme

oszt. Arve mellett 1400 lak.

kaptza és tüzkö fabr.

Morey , Helyt. a* Fr. Jura oszb

Orbe mellett 1050 1. keres-

kedik szegekkel, orákkal ,

vas, és réz kövekekfcel, bô-

rökkel , 's t. ef.

Morey , falu a' Francz. агару

domb oszt. 650 1. bór ter-

mesztéssel.

Moifil, azaz Elefantcsónt szi-

gete,- közep Senegambiában.

Fuli tart. Senegaltól for-

máltatva , 60 mfd hosszu

és 4— ii széles. Elefántcson-

tal« kereskedik.

Morgagna, 1. Fata Morgagna.

Morgarten , hegy a' Helvetziai

Schwyz kant. nevezetes a*

»315 és 1708 ütközetekröl.

Morgen, Hold, fÔldmérték ,

melly nem mindenhol egy

nagyságú, még is annyi föl-i

det tészen, mennyit egy

ember egy iga baromma}



egy nap megmivelhet,

A' Szász orsz.ban 150 П öl-

nyi , (mindegyik 15 lábnyi

2 ujnyi Leipzigi roérték sze-

rént) megyen egy Holdra-

, Brandeburgiában 400 Q öl

egy nagyra, és 180 egy kis

. Holdra , Hannoveraban

, 1120 □ Öl.

Morgenländer , (keleti Tarto-

mányok ) melly nevezet,

alatt mi Europaiak a' kelet

felé fekvö Asiának országait

értjük, mellyet Keletnek

isnevezünk; melyben a' Ti

gris fótól nyugotra fekvö

tartományok Levántének

neveztetnek.

Morgenstern , falu Cseh orsz.'

Bunzlaui ker. 330 h. és sok

üveg, és fonál mühelyekkel.

Morgenstern, 1. Marienstern.

Morges , 1. Morsee.

Morhange , 1. Morchingen , vs

a' Fr. Mosel oszt. 1180 1. és

i régi várral.

Moria , domb Jerusalemben ,

másképp Siloe, Zionnal hid

éltal egybefüggött; ezen é-

pült Salamon temploma II.

Krön. 3, 1.

Morieres , hely a' Fr. Vauclu-

se oszt. 300 h. olaj fák ter-

mesztésével.

Moriers , helys. a' Fr. Rhone

szakadási oszt. 1600 1. sok

kerti füvekkel.

Morin , I. Mohrin.

Moringen , nyilt , és meglehe-

tösen epült vs Grubenhágai

Hercz. Morbach fónál 12

tempi, egy nagy árvaház-

zal 21,5 h. 1500 1. kik fold-

mivelésbol, dohány, és ken-

der terem : marha, és birka

. nevelesböl Polsrári mivek-

böl élnek, kö/.el Solinga

mellet;vannak jó kobányái,

és köszörümalma.

Moringen, I. Moeringen.

Morini , p. Celta eredetünép-

ség, az Ocean partján Scal-

dis, és Samora fók köztt,

Galliábatí 5 viskókban lak-

tanak sokáig; népesebb he-

lyeik: Ildius (WitsandJ Ges-

soriacum (Boulogne} Tar-

venna (Terouane) 'sa' t.

Moritzberg , mvsa' Hildeshei-

miHercz.Hiideshemiak Jkül-

sö vsa 600 1.

Moritzburg, (51 o 10' 27" É. Sz.)

Szász Királyi vadász, és mu

lato vár a' Meiszni ker. egy

tóval és ménessel.

Moritz szigete , 1. Isle de Fran

ce.

Morlaçhoh , nemzet ¡ melly

nagyobb részént Dalmatiá-

nak belsejében lakik , és

testi állásban, és viseletben

külömbözik. Lakó helyeik

azon gyönyörü Chotári völ-

gyek , a' tengernél, a' Ther-

ra , Cittina, és Narenta fó-

nak hoszában , a' kôzép

Dalmatíának hegyei közt.

A' völgynek lakosi több-

nyire szokék , kék szemek-

kel, és nagy szájjal, lapos

orral ; tettzetös, tanulni vá-

gyó, ésemberséges tekéntet-

tel; azok ellemben, kik Du-

are , és Vergarez vidékein

laknak , gesztenye barna

hajjal, hoszukás artzulatú-

ak. barnák, és jól nöttek,

de bárdolatlanok , megve-

tök , vakmerök , rablók, a'

Torököknek eskütt ellensé-

geik, a' háborában elorae-

netelét gálolók. Tót nyel-

vet beszélnek , Görög hitet

valják'; nyilván az Avaru-

soktól szármoznak.

Morlaix , Möns relaxus, (48 o

33' É. Sz. 13 © ,51' зо"К.Н.)

jókora nagyságú tengeri, és

kereskedö vs , és ker. fö he-

lye a' Fr. Finisterrei oszt.

a' hasonnevü folyocskának

torkolatjánál melly itt a'

Taurea , vártól védelmezte-

tett jó kikötöt formât , a'

nagy Viniec elö vssal, 9350

lak. tengeri útazást tanuló
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házzal,vászon,vitorla,tobák Mors , Dániai sziget a* Kate-

papiros müvekkel , bôrké- gatban 6 1/2 □ mfdön 7,800

szítéssel", és olajtörö ma- 1. benne, van Nykjöbing vsa..

lommal diszeskedik. Mar- Mörs , 1. Moers,

hával , kenderrel , lennel, Mdrsburg , 1. Moersburg., .

gyóksal börrel , és pálin- Mortchansk , (550 2,5' E. Sz.

kával kereskedik. 590 40' K. H.) ker. vs. az

Morían , darab fold , a' Fr. Orosz Tambow helys. Zna.

északi oszt. Dünen , és mellett 609 h. 3 tempi. 4260

a' Furnesi canalis között, 1. kik részént gabonával ,

a' kis Rinserot folyótól ha- marhazsirral, és mézzel ke-

eítatik keresztül , hajdan reskednek , van itt çgy

nagy tó vala . melly kiszá- papiros malom , selyem ,

ríttatott. ^ vitorla, ponyva, és vászon

Morlanvelt , falu a' Fr. Jem- fabr. marhazsír olvasztó.

mappe oszt. 1240 1. kováts Morsee Morles Morgia , vs

mühellyel koszén fabr. 2500 1. a' Helvetziaí Waad

Morrrieliant , 1. Montmeliant. Kant. Lausannetöl keletre

Mornaix , vs a' Fr. Leman oszt. a' Genfi tónál van vára,

Arve íónál. mellyben hajdan a' Berní

Ъ/lomant , vs a' Fr. Rhone oszt. várorzo lakott , szép Pléb. '

500 h. 2000 1. posztó, és tempi, jókora kikñtoje ,

kalap fábr. hasznos transito kereske-

Mornas , vs a* Fr. Vaucluse dést ûz.

oszt. közel Rhone fóhoz 300 Mortui , 1. Mourzuk.

h. 1470 1. Mortta , 1. Mrotzen.

Могол, kis vs Spanyol Sevilla Mort, 1. Montagrenoge.

tart. egy várral; kereskedik Mortagne Moritania , (48o 31'

gyapjuval. E. Sz. 18o 12' К. H.) vs és

íAorostica , 1. Marostica. ker. Fö helye a' Fr. Orne

Morotai' Morotinoi , két Sand- oszt. kozel a' Huigne for-

wichi sziget Polynesiában. rñshoz egy hegytetön 910

Morotay Mortei , (10 48' E. Sz. h. 5720 1. van vászon, gyap*

146. K.H.)Molucki sziget a* jú materia, bor, és tüzkö

Ternatei Sultan birtoka 16 fabr. kereskedik vassal, vá-

mfd. hoszú , rhintegy 6 gó marhákkal , és lovakkal.

mfd széles 30,000 1. gazdag Mortagne , vs a' Fr. Vendée

azarvas marhában ketskék- oszt. a' Sevre Nantaisénél,

ben , vad disznókban , va- 220 h. 630 1. kereskedik vá-

dakban, 16 egész 30 font- szonnal , és borrel.

nyi nehézségû ehetfi tek- Mortagne, vs a' Fr. Wasgau

iiyös tsigákban , ságofák- oszt. vasmüvekkel.

ban. Mortagne , Г Eccroette de

Moma , vs a' Nápolyi , Terra Mortaigne.

di Lavoro tart;. 3810 1. Mortain Moritolium , (48°37/

Morris, Grofs. Eszak Ameri- E. Sz. 160 37' К. H.) vs, és

kai New Jersey szabad tart. ker. Fö helye a' Fr. Canal

*3 □ mfd. nagy 16,000 1. oszt. a' Lancesi meredek

begyes , de gazdag vasban , sziklák. ko'zt. 270 h. 2650 1.

és fában Fó vsa. és drága kô fabr. kereske-

i/lorristown , a' Whippany fó- dik írós va) jal,, és edény-

nál 90 h. 1 puskapor, és nyel.

rézmalomraal. Abortara, városotska, a' rólt



— 542 —

Olasz Asrogna oszt. az Al- 50' К. H.) 2<z4 h. mellyek

boneai csatománál melly

Agognétól délfelé a' Pôba

vezetett 's 2820 1. riskását

termeszt.

Mortaro Morter , Colentum ,

bis Dalmatiai sziget az A-

driai teng. Olajfákat terem

a' hason nevü faluv. melly-

ben sok boltos bereskedök

laknak.

blorteau , helys. a' Fr. Doubs

oszt. Doubs mellett 1370 1.

egy vas , ésvasmatska müh.

bor , karton , és.zsebkesz-

kenö fabr.

Mortel, 1. Morotay.

Morter, 1. Mortaro.

Mortrée vs a' Fr. Orne oszt.

970 1.

Morungen , 1. Möhringen , es

Mohrungen.

Morva Orsza'g , 1. Mähren.

Morwa Morowjani Morwoja,

Tôt falu Zemplén Varm.-

szëp makkos erdei, es nagy

rétjei vannak , egy Hydra-

ulica malommal az Ondava

fon , egy Kath. tempi.

Morven , 1. Ardgowar.

Motviedro , 1. Murviedro.

Morvillarà , vs a* Fr. feîso

Rajnai oszt. Halene fó mel

lett 370 1. vashámorral.

közt a' kozonséges épülete-

ken kívül csak 2 ко épület

van 3 templom 1250 1. kik

kalmárkodásból, 's termesz-

tékek kerekedéscbôl élnek.

E/.en ker. nagy kenderter-

mesztés vagyon; találtatik

itten egy kristály üveg hu

ta, és 2 pálinka gunyhó.

Mosambik Mosambique , Parti

tart, déli Afrikának kel.

partiain. A' Zambese folyó-

nak északi torkolatjától

egész Cap Delgadaig , 140

mfd hosz. húzódik , 8o egész

150 D. Sz. sok parti folyók

találtatnak itt. — A' tart.

a' partok' hoszában sík , la

pos néhol mocsáros kebelé-

ben hegyes foldje , minda-

zonáltal termékeny , és min-

den Kefíerlandi termeszté-

keknek honjok , gabonája

gyümöltse böven van , лет

kevésbe, szelid , vad , és szár-

nyas állatjai, halai , a' he-

gyekben aranya. EredetiL.

Kaíferok , feketék , rôvid

kondor hajjal , nagy artzal

vastag szájjal , fehér fogak-

kal. Testeket fold festékek-

keí festik, szájokat áltlug-

gasztják , tsontoknak , és

Mörtzuschlag,\. Mürzzuschlag. drágaságoknak hordozásá-
о. а , - -

ra. Eggyes reszei ezen tar-

tománynak : a' Makuai , az

Augoscha , Királys. a' Mo

sambik szigete Mongalloft

Királys. és Quirimba szige-

tek.

Mos, 1. Moz

Mosa , fl. -most Maas , ennek

folyása 1421-diki vízáradás

elött máskép vólt.

Mosach , Isernek mellék fo-

lyója Bajor Orsz. v

Mo,saisk Moschaisk, (550 40' Mosambik, (ico 14/ D. Sz. uto

E. Sz. 530 50/ К. H.) ker. 56' K. H.) Portugalliai wi

ve az Orosz Moskwai Helyt. get 1/2 órányira a' Mesara

Moschaika torkolatjanal , - - ..

675 h. 3940 1. 1 várral , van

bör , selyem , és vászon

fabr. faggyú olvasztó müh.

gabonával, fával szekérke-

növel 's t, ef. kereskedik.

yiosalsk , kis ker. vs az Orosz

Kaluga Helyt. a' Resé Mo-

ealkáján (540 35/ É, Sz. ¿20

e~- V- / — -

biki partoktol , majd 1 órá-

nyi hoszú , 1/4 ór. széles

tsupán száraz tengeri csi-

ga darabokból lett fó'-

vény domb , a' mívelés-

re érJemetlen , tsak kokosz

diót terem , édes víz nél-

kül szükölködik , még is jó

fekvése miatt a' keresbe



désert lakatik , igen hév ,

egésségtelen a' levegöje %

Esztendö - szakaszokkal ,

száraz es essös idövel , az

utóbbi Aprilistól Septem

berig tart. Kevés vagó гааг-

hája van , de sok disznaji,

baromiiai , es halai. FÖ he-

lye.

Mosambik , nyilt vs a' sziget-

nek közepen rendessen épit-

ve 350 Koralszikla kövek-

böl épult H. 5 temp. 2 klast.

2340 1. a' nagy száma rab-

szolgákon kivfil. Vagyon

egy vara a' tenger mellett

rosz állapotban , derék ki-

kötöje , jó fenék földel, a'

Portug. Generál kapitány

széke 1 Püspoksége ; hüttö

helyek a' Portug. Indiai

hajózóknak. Kereskedik a-

ranyporral , elefántsontal ,

és szeretsen rabokkal.

Ъ/losbach Moosbach , Leiningi

vs a' Bádeni N. Herwegség

Odenwäldi ker. mellynek

Fô vsa , minden Vallásbéli

templomokkal , 1 várral ,

280 h. 1930 1. sóbányával

félporczellán,és posztó fabr.

íJlósburg , vs a' Bajor Orsz.

Isarî ker. az Ampernak I-

sarban való béfolyásánál.

Tôrvényszéknek , és Szám-

tartóságnak helye , 200 h.

1400 1. 1313 eszt. Bajor

Lajos itt verte meg az Au-

striaikat; közel hozzá fek-

szik az Isareck vára.

Ъ/ioschaisk , 1. Mosaisk. 1

WLoscAenize , mvs Istriában a'

Kastua urod. tartozó az A-

driai tengernél , szép már-

vány töresekkel , mellyel

iiagyon kereskednek. Nagy

itt a' méh , és vágó marha

nevelés. Gabonában ugyan

sziiksége vagyon , de annál

áldottabb a' fold, bor, oliva,

és gesztenyékre nézve. Ros

marin bftven n&, val&mint

a' borostyán is.

Wíoschwig Moschwitz , falu

Szász , Wittembergi ker. gá-

liczkö bányával, és gálica

olaj égetéssel.

Mosciska , urod. és vs Galli-

ciában. Pr/.emislei ker.

posta váltó hívatallal.

Mosdok Mostock , (4З0 46' E.

Sz. 630 42' K. H,) ker. vs,és

Vár az Orosz Georgiewsk

Helyt. a' Tereki határ li-

neának kozéppontján. Ko-

zákok , Ôrmények , és Ta-

tároktól lakattva , van bor

termesztése : kereskedik

Georgiával, és Kaukasussal.

Моле/ Moseila , jó nagy, és ha

las folyó Fr. Orsz. három

forrásból ered, a' Wasgaui

Fatfcilles hegyböl Lotha-

ringiában , közel a' délre

folyó Savnének kútfejéhez,

állfollya Lotharingiát hos-

szában , dálrol és/.aknak ,

Pont a" Mousonnal hajóz-

hatóvá lesz , mossa Metz

vsát a' Luxemburgi hatá-

rokon által lép a' hajdani

Trieri Herczs. Trier vs fa-

lait nedvesitvén, 35 mfdnyi

folyása után Koblentznél ,

Ehrenbreitstein felé a' Ra}-

nával öszve szakad. Több

kis fót felvesz , u. m. Meur-

the , Seille , Saar 's t. m.

Töle veszi nevét a' Fran.

Mosel, oszt. a' Mosel , Chier»,

a' két Nethek , és Saar fok

felé elterjed. Lotháringiá-

nak Eszaki részét magában

foglalja, 120 ifг □ mfdön

358*950 1. számlál; termê-

keny gabonára , borra , é«

gyümöltsre nézve 4 köz ker.

u. m. Metz, Briey, Thion-

ville , és Sarragueminesre

osztatik , mellyek 934 köz-

ségeket 30 kant. foglalnak,

Fö vsa Metz.

Moskau, Moskwa, (52 i/îO egész

.570 E. Sz.) Orosz Heîyt, a*

Wolga ésOcka közö'tt 474 iß.

□ mfd nagyságán. 1,125,970



1. mérsékelt levegövel ègé-

szen sík , kozépszerü te-r-

mékeny , de erdös , és jó vi-

zekel megáldoattt.L.jobbára

kézi mívekben, ésfabr. fog-

lalatoskodnak , mint föld-

mivelésben , és marhaneve-

lésben ; ezen második ran-

gú Helyt. 1.3 ker. osztatik

magában foglalja a' hason

nevü Fö vst.

yioskau Moskwa Moscovia , az

Orosz birodalom' Fft vsa ,

fekszik (550 iV 45" K. H. és

.5.5° 45' 5" E* Se.) alatt.

Moskwa fónál , mellytöl ne-

vét kölcsönözi egy dombos

tájékon , kerülete 6 német

mfdre megy 20,000 épüle-

teket , (mellyek' harmad

része kövekböl van épülve,

a' többi pedig fából) 10 Fö

tempi.kat , 15 férfi , és 9

Apácza klastromokat , 275

Görög , és 7 más hitü tempi,

ôszveségesen 325 templo-

mokat foglal magában. ■—

Lakosi nyáron 300,000-re

télen pedig midon a' Fö

rangúak nyári lakásikból

vissza térnek 400,000-re

számláltattnak. Fö, és mel-

lék útszájinak száma 58.5-rfe

kerekedik , számlálhatni to-

vább 9 vásár piaczokat,

6,450 portékás boltokat ,28.5

kozonséges vendé#fogadó-

kat , 194 serházakat , 216

fabrikákat, 115 kovácsmü-

helyeket , 9 téglaégetô , és

10 pálinkafozo helyeket. —•

Eghajlatja mérséklett u-

gyan , de inkább hideg még

is, mint meleg, mivel tele

sokáig tarto, hidege pedig

gyakran türhetettlen. —

Levegöege egésséges, vízben

kozonségesen szólván nem

szenved fogyatkozást , mí-

vel Moskva fóval , melly a'

városon keresztül foíly ,

több kis fók , és patakok u.

jn. Jausa , Neglina , és

Tschetschonka , eggyesül-

nek , de egé-^séges ivó víz

nélkül szükölködik , azért

kezdettek 2-ik Katalin Csá-

szárné alatt, egy vízcsator-

na elkészítésihez , de a'

melly még el nem készültt.

— A' vsnak mintegy lelke

az úgy nevezett Kreml, e*

körül fekszen.ek a' vs más

részei. A' vs bémenetelinél

szép örzö házakat, és meg-

aranyozott sasokkal ékesí-

tett obeliskusokat látni. —■

Az egész vs 4 Fö részekbol

áll l-sö A' Kreml, a'vagy

is a' Vár, л-dik Kitaigorod

vagy a' Chinai város , 3-ik

Beloigorod vagy a' fehér

varos: 4-ik Sämlänoi-gorod

vagy a' foldi vs ; ezen 4 fö

részeket 30 külsö városok

körül veszik. — Ujjább ren-

delések szerént a' vs 20 ré-

szekre , és ezek 88 fertá-

lyokra osztatnak ; azom-

ban a' régi felosztással élni

alkalmatoeabb a' város le-

'írásában-

A' vs' Fö része az úgy

nevezett Kreml, vagy a' vár;

ez egy rendetlen négysze-

güt formál , egy hegyen

fekszik a' vs kozepén,, alat-

ta Délrol Moskwa , Esz.ról

Neglina fó vizek folynak ,

köfalakkal vétetik körül.—

Ez a' régi, és ó ízlés szerént

épültt vár , a' vs többi re-

szeivel ß kapu , és 2 híd ál-

tal kapcsoltatik öszve. A'

várnak legnagyobb és leg-

nevezetesebb épülete , a'

Czárok' Gothusz munkával,

de minden )ó ízlés , és rend ■

nélkül épültt Palotája , ezt

omladékából , mellyhez

már közel vólt , régi be-

Iyére álította I. Pál Ceá-

szár , és a' Császári fami*'

liának intézte; nem mess"

a' Palotától vannak a' sok

ágyúk , és mozsarok kiralt-

va.



va. A' vár' többi nevezetes

épületei ezek: A' Pátriár-

cha hajdani épülete, mely-

benGorôg,és Orosz manu-

scriptumokból hires könyv*

tár vagyon; a' Tanácsház,

mely egy újj ízléa szerént

yaló pompas épület , a'

vámház , a' Metropolita' dí-

szes Palotáia , mely az A-

páczák klastromaval (Mo-

skresenskojj kapcsoltatik

öszve 's t. ef. — A' várat

32 öt tornyos templomok

ékesitik ; tornyai közül leg-

magosabb az úgy nevezett

Ivan Velikoi (Nagy János)

tornya , mellyben 22 ha-

rangok vannak , ezek kö-

zül a' legnagyobb , es Eu-

rópáb. legnehezebb 480,000

foniot nyom ; ezt az 1737

eszt.béli tüztámadás alkal-

mával, elolvadásátdl tart-

ván , a' toronyból Ievetették

melly méllyen a* földbe

sülyedett , és mai napig ki

nem vétetett, — A' templo

mok közül leginkább neve/-

zetesek a* 6 Fö templomok

(SoborákJ melyek sok drá-

gaságokkal kérkednek. —

Az úgy nevezett Kitaigo-

rod,vagyis Chinai vs , egy

keveset alább fekszik a'

várnál,, és egy fél kört for

mât, Epületi töbnyire kö-

bpl vannak épülve, és ma-

gossak , útszáji pedig kes-

kenyek. —■ Itt töbnyire ke-

reskedök laknak , mivel a'

boltos fö piaczok , és a'

mindennel bövelkedft b¿l-

tok , mellyek keleti forma

ra vannak készítve,- a* mel

lyek' száma бооо-re megy ,

ide kÖzel esnek. — Epü

leti közül nevezetesebbek

ezek : 2 F& templomok ,

ennek egyike 20 épületek-

bftlfáll;— több klastromok

ezek közül az úgy nevezett

Saikonospasky klastromba

HÜB. LEX. III. DAR.

egy Tôt, Gärög, Deák oskola

van ; — a' Helytartó díszes

palotája, a' Tanácsház, a'

pénzverüház , a' vámház,

számtalan más roppant é-

pületekkel. Ez a' vs' ré*ze

egy magos 4 kapus köt'al ,

és füldbástyák allai válasz-

tatik el a' vs harmadik ré-

szétôl , melly Beloigorod,

az az Fehér vs , nevfet f-í-

héren íestett kofalától,roel-

lyel keríl.et ett , vet te ; ez

késobben leront^tott , és

éloíákkal ékesített séfálo-

hellyé (Alee) változlafott,

máskép Czárok vsának is

neveztetik. Ez a' vs rész»

környekezi az elöbbenit ,

mellynél alább fekszik , а'

hol az elött mocsárok valá-

nak. Ebben vannak a' ys*

legjejesebb épületei , u. m,

a* Fö patika , a' találtt

gyermekek' haza, mely az

egész vsban a' legnagyobb

épület, kornyéke mintegy

1/3 Geog. □ mldre megy,

ebben 5,ooo-en neveltet-

nek. — Az Universitás rop

pant épülete , a' vámház ,

sóház , az Orosz póstaház,

több Gymnásiumok , 11

klastromok, 76 Pléb. tem

plomok 's a' t. Itt vannak

szinte a' legnagyobb 3 pi

aczok , ezek közül legneve-

z.etesebb az úgy nevezett

Ocholnoi-Räd piacza , mel-

lyen külombféle madara-

kat , és más szelid állato-

kat , söt ritka vad állato-

kat is u. m, fárkasokrtt,

rókákat, medvéket ь' t. ef.

vehetni. A' vsnak ezen 3

rés/eit a' negyedik keríti,

melly Sämlänoi Gorodnak

neveztetik , fbldbástyákkal

van korülvéve , ezt a' ré-

szét a' városnak töbnyire

az alarsonyabb sorsuak lak-

íák , pompás épiileli közül,

mellyek csoportosan emel-

3,5



 

hadL Comiss. épulete , az bol , Sz. Péter várából , Ne

Asiai Követek' Palotája, 's met Országból , Varsóbói 's

a' t. ïtt talatattAaJk a' leg- a' t. A' Városhoz küzel es-

több ferdök, éa 4 nagy ta- пек némeliy jeles mulato

Vak„ .\',uV/5eM házak is u. m. Ismailowski,

Az így leirt 4 részbol ál- Preobraschenskoi , Seme-

16 ЬеЬзо .vst , 30 küUo vá- nowskoin , es Choroso\va

ro&ojkj ; ïfÇrnyekezxk .jnfel- _8 FaJj^.^^^

lyek ipa^veségeseu íelit íog- Szoraürú csapás érte Mo-

lalják el a' vsnak. Ezekben skwát 1812 Eszt. Sept. 14-én;

vaunah a* sok íabrikák , minekutána t. i. a' Fran-

mühelyek , 's t. ef. Épüle- cziáktól körül vétetett Voi

gtei közül nevezetes«bbek : na, a' Helytarto bolea Jn-

a' Csász. Paleta ,melly tün- tézetébôl az ellenséç hát-

Aér kertérol nevezetes. —5 ráltatására több helyeken

Szerzetesek klastroma az felgyújtatott a' vs ; és így

•úgy nevezett Szüzek' meze- ezen roppanjt vsnak çj/ïp-ik

jen , a' hires Denudóte Pa- része a* láng' prédájává

lotája egy füvész kerttel.

Az Invalidusok' háza. A* ka-

tona ispátAly. Katalin ispit.

e Luth. 1 Refor. és 1 Kath.

— (! J. I

valt , nevezetesen 250 tem-

plomok , és mintegy joco

ieles Paloták porrá égtek ;

hat napokig tartolt ег az

tempi. — Külsö vsai közül égés .""mertTsak Sept ao-án

•«mit*ezêtre meltobbak a' véffzôdott el. Az ellensé?

Tatariai , Grussimai , és minekutána Kreml várát

Német vs , az utólsóban egy egyt-l.b fenmaradt évüle

mulatóháa van, mellyben tekkel lerontotta 'V' Vvst

tánezok , nezojátékok , ki. Sept. i$-án elha^yta ¿líEz

világosítások , és tüzi iáté- oltától fogvaismet emeíke-

kok tartatnak. -- Moskwa dik a' vs, ffyászo* пичТь.Széke -két Erseknek , több lásából. pusztu-

Orfizág.^CoIleg.ésDeput.nak Uoskoestrom , 1. Maalstrora.

<egy szabad Orosz tudos tár- Mosiemi , népség ész Afriká-

«aságnak , egy Universités- ban Sahara piMztáiin de

лак, Academianak ,3 Gym- ezek a' Belad-al-Dschérid

nasiumnak.egy katona os- lakosihoz tartozni látszat-

kolanak s i. eií.nek fabri- nak.

káji , és kézimívei garata- Mdshwa , fó víz , Orosz hason-

tm 12 selyem, 13 U nevü^Helyt. az 1812 esz.

12 Oct. béli csatáról melly-

ben a' Francziák gyözedel-

meskedtek , hires. Ettpl a'

fóvíztol volt Ney

lajjun , - —

karten , 1 cziez , 4 vászon

8 posztó , 37 bör , 2 saffian,

26 arany , éi ezüst , 16 ka-

Jap , 5 enyV , 1 miniom , 3

Göröa: czeruza , 13 más kü-

lombí'éle fabrikákat; 8 pa- Mosongo ,4art.* déli Amei-ika'

piros malmokat 1 czukor- belsö "észeiben. ,

fozést , 16 rézhámorokat , Mosony^ Mosspny .

több nydmtato mühelye- burg, Mosonium, jeles пш,

mellyek kozül egy •га.ДЖ'ЩЩ

foviztöl volt Ney Marsciial-

nak Hérczegi titulussa.
я ..'JilUL -"'Sííit ■ aáíz '& ii,„i
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qrszág uton, Ötem^ny, és és 8 pusztákatt, 54026 lak

Óvár köztt , az Ész*. Sz.

47Э 51' és a' K. H. hosz. 34Э

¿7' alatt. Az Qvârï Urad.

hoz tartpzik. ;Lák. Sémétek,

Magy. каС. szárrimal

talajdon plíb.Val ;' postahí-

0 ';4atallal; nagy gabonais z *■

^ kéréskedésseí , sbk d$r

számlál, kik Ñémetek.Ma-

gyarok , Horvátok minden-

re gyorsak és sxorgalmato-

sak, többnyire kath. kevés.

evang. Portáji 130 4/8 Járá-

kettô : a' Nezisderi , éssa Kettó : a

■ , V --, Mosonyi. A' Györi Püspöki

edeüssfel , tfok dçrék Megyéhez tartozik.

' iVíálmokkál ^^iiiiáfiák kis Mo*c[u¿toi', szigét Atlanti ten-

'ágán.'Ítt v-oltuhajdan.Li- gereh , OstíJorida partyá-

Masenburgümi e-musa v.

'tosseg*; Salarnón K. takhe

Ty>. Erôségétôr *V. Kún

ЪЬгШ , és III. Añdrás alatt

fosztatott még. A¿ Uraság 

nal , ész. Amerikában. A-

zonhevii legyektöl vette

nevét, melyeknek szúrássok

roérges, mint a* darázsoké,

és méheké , azért is igen,

nagy bajokra vannak a' la-

kosoknak. _ • , t

ház állíttatott Möjj, Г. Moos. >

itt fei. Mosbach , mvs Ba}or orsz. Re-

Wiosony Vármegye , Wieselbur- geni ker. 91 ház. és ,57o

ger Gespanschaft , Comita- lak.^ '

tus Mosonieusis. Ész. szél. Mossokejok , független nép-

47э 39 № 48э 7' iff> és a* ség keleti Afrika Zangue-

K. H. 34Э 2240135° 12' ig bar partjain , kik csupán

terjed, nevét vette Mosony csak marha nevelésbol él-

várától; fekszik n.kre Du-

1 П а"Иге, és csalloköz , délre

Györ Várm. ny.raSoprony

VÁrmJ és Austria , ész.ra

, Posony Várm. között. Szé-

' Teit Lajta vize hasítja.

'ríágysága 35 □ mfd. Hos-

^za mintegy lo, szélesége

6 mfd. Vidéke szép nagy

térség, He^yei nincsenek ,

ii nevezefesehbek : Duna
s Lajtlta, és Rábcz_á; Tava a

ïriWjbùres Fert5 vagy Nizsi

deri tó, 's Posványós Han

nek , igen faragatlanok ,

és had szeretok; különösv

szokások ■ vagyon , az ifjú

embereket a' puhaságtól

való elszoktatásárat.i. ércz-

böl sipkát készítenek , ezek

az ifijak* korosságára min-

dég nagyobbodnak úgy an-

nyira, hogy 8— 10 font isreá

megyen , ezen sapkákat éj-

jel , nappai hordozniok

keffi ¿4'' \' 'V ■■

Tfi.i>Áóct , Moschocz>*tót-p>riv.

mya'ThúroczVárm. a'Besz-

ság« Levegôjeegéîséges. Fql- ' tërcz'é. bányai orsz. uton,

de termékeny^ kivaltlmzá- 'Csfeynàkow pataknál, Ostra

jbañ , borban p bjz'énáfean , 's hê^'àlatt , Rudnótól 3 \f\

•' lilás élelemre J Valökban. <SraF.;'U. Révai, és Raksány

m* • ' tartása.ís számps, és .fäm. 350 kat. és 1204 luth,

al , rákqkkal , és fa 'lak. 1 kath. tempi. 3 kas-

-...vvIçsôkkeV fs jbqvelke- téllyaí 's 1 malommal,

RécSjVsaíiálí' mint egy Mo««/ , Mausel, kís Bassaság
° AW(fébLhí¿t¿ ;ЕуШ, éi'al. Au- ' nyug. Asiában Mesopota

etriával Tiagy i^erésKédést

üz' mind magáv teímései-

•'Ba£ iaJntvs'èkà% âg fàîùkat,

tíiában , Bagdadi Bassaság,

és a' szabad Kurdi tart. kö

zött Tigris fó Vizénél ; föld-

je többnyire lapon. ■ Lak.

■35*
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2ооооо-ге szamláltatnak. — Mostki Rudow* , falu Radom

' TSsz.róí Kurdistán hegyeivel "Warsói oszt. Wilczanska pa-

határos. Az ide való Bassa taknál г vas kályhák' fabr.

aláb való ¿i' Bagdádinál , Mostoc/c , 1. Mosdock.

csak 200 testörzöi vannak, Mostjr , kb vs Slonin Orosz.

de háború idejiben 7000 lö- Helyt.

vasságot , és ugyan annyi Motyr , vs Minsk Orosz Helyt.

к gyalogságot állíthat;7 Sand- 2^00 1.

sthak-Béjek, 74 Zaimok a' Mort , szép k. kereskedô va

vagy Timarioták vagynak Norvegiában Christianiától

alatta, fö vsa 6 mfd. Agyú ontéssel. 1716

Mosjul. Mausel, (36o 20' 23" if t megverettettek a* Své-

É. Sz. 59° ao' K. H.) szép, dek.

's termékeny térségen í'ek- Mosz/avina , vs Slavoniában,

vô va Tigris fóviz nyug. ré- Veröcze Várm.ben,Drava vi-

szén erös falakkal körül zemellett, Siklóstól ^mfd

véve , 1. 6,5—70000-re men- A* Valpói Urad.hoz tarto-

nek kik körül 25000-er A- zik. Lak. Illyrusok , kath.

rabsok, 16000 en Törökök , és ó hittiek. Jó vásárral.

15000 Kurdok 8000 Keresz- M<>szjn , vs Poseni Hercz. 75

tények, a' kik résszerint Ja- h. 470 I. kik kö?.til sokan

kobíták , részerint pedig takácsok, és fazekasok.

Nestoriánusok , és rnintegy Mota/a, halakkal bövelkedö

1000 zsidók. — Vagvnak fó víz Sveczjában, Nowe-

sok szép mecsetei , i5Kara- kopingnél, íó réfhyi mély-

ván Serailji , diszes feredô- ségü , a' kel. tengerbe fo-

)i és kávéházai, 10 keresz. lyik. • *

tempi, é» 1 Dominir.ánusok' Motesc/iico , felsö falu Tren-

Monostora. Itt vagyon a' csén Várm.ben , Machna

Basának és 1 Nestoriónusi hegye alatt , a' Trencsényi

Patriarchának széke. Több ferdök rnellett, Zsámbok-

réz , és vas fabr. festô , és réttól 3 1/4 óra. F. U. Tvlol-

nyomtató ház. 'st. ef. Az tesiczky fam. Lak. tótók,

' kidiai portékákkal , fekete kath. az Alsó Motesihiczi

és fehér pamut nratériák- pléb.hoz tartozik. Itt derék

kal, vászonnal , gyümöl- fekete márványko vágat-

csel 'st. effélivel nagy ke- tatik.

reskedés üzetik. —- Art ál- Mo/Ae Camillac , vs Franczia

lítják , hogy Mossul által- ors*, felsó Loire oszt. 297

ellenibe Tigris innensö ré- h. és 2000 1.

széna' mostaniNumia hely- Motlie-S. Heraye la , mvg Se-

ségnél állott légyen vala- Vers Francz. oszt. 494 h. és

ha Ninive. 2510 1 LovakkaI, ôszvérek-

Most , 1. Brix. kel, és szarvas ' marhával

Niostagqn, v.tAtísti/tannim , di- kereskedik.

szes. erfts, de csekély keres- Métier, falu Neusehatel Her-

kedést üzö vs Maskara Ai- czs.ben 600 1. kik töbnyire

giri tart. a' fekvése gyö- me^ter emberek, éskereske-

nyörü ; egy kastéllya is va- dök , vannak jó savanyu-

gyon. vizei.

Mrutar, Török erfis vs felsó Motil,, Motir , Montil , (<z°

BosniáhftnNarentánál 1Я000 ¿6' E. Sz.) egy Molukai szi-

1. Marhával kereskedik. « get, mellynek kerülete Я
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mfdre mégyen , vagyon i orsz. abó Rajnai oszt. ez

tüz okádóhegye is. Terme- 'a' Vasgaui hegyekböl ered,

sei déli gyümölcsök, pál- Zinsel, és Sauer v. Sur jfó-

mák, BambusznádmézSan- vizek béfolytával Bischof-

talfa,Aloe, pamut !s a't, weilernélmárhajókázhai,tó,

A' Ternatei Szultánhoz tar- végtére Rajnával eggyesül,

tozik. Motilan, fó víz nyug. Prussus

Matlau , k. fó nyug. Prusszi- orsz. ez Dirschauhoz közel,

ában , Danczig mellett Vis- . a' Liebschaui tóból ered,

tulába szakad. , t . • és Danczigon keresztüí

Motrico , (43o 19' É. Sz. 15Э folly.— ,

10' 15" Ii. H ) kis vska Gui- Mottola , Mutila, vs Terra di

puzcoa Spanyol tart. egy Otranto Nápolyi tart. egy

kikötöhellyel. Püspökseggel.

Motril , Firmium Julium , ($6° Motuali , "Mutuali , népség a'

52' E Sz. 140 56' К H.) vs Syriai hegyekközt; joofa-

Granada Spanyol orsz. a' miliákból áll. Alinak fele-

tengertöl uem-messze esik kezetéhçz tartoznak. Több

fe kvése 4,500 1. — Borral , Vezérek(Scheik) alatt élnek

vászonnal, és gesztenyével a' kik a' Seydai Bassának

kereskedik, . f adót fizettnek.

Mots, Motschdorf , Mocsu , Moudon , 1. Milden.

mvs Erdély Kolos Várm.ben Mouilleron , vs Francz. Ország

és jár.ban , Kolosvártól 6 Vendée oszt. 1700 1.

ora. F. U. tobbnyireG Esz- Moulbaix ; falu Francz, orsz.

terházy , más nem. fam. Jemmappe oszt. 1710 1. Itt

eíjgyütt. Lak. Magyarok , . sok gyalog fenyö páiink'a

Oláhok , kat. ref. és ó-hi- készíttetik.

tüek. A' vásárai híresek. Moulgas , vs Mongibir orsz.

Fekvése hegyek kbztt, mély ^ ban, zeidó lak.kal , kik a'

völgyben, kellemetes- \ Királynak adoznak.

Mottanak, mvs Nyitra Уктт. МоиИтgalant , falu Francz,

ben , Nyitrához 2 óra. F. U. orsz. S«inè és Oise oszt. 360

Nyitrai Püspokség. Lak. !• és 1 róz portékák fabr.

Magy. tótok kat. Az Urá- Moulins , Moljnae., , (46e 54/

ságnak szépépületével , egy 4' E. Sz. so? 50' ggf* К. H¿)

ispitáliyal , szép templom- fö vsaÁliér ¿bajdan Bour-

mal, és jó határral.. . ."• bonnais) Fr. oszt.nak síksát

Motschima , Alsó Guiñeaban, gonfekszik Allier fp. vizénél,

Angola orsz.ban , Kiss^nga Páristól, 6 Fran. mfdre., az

tart. Föhelye , hasQnÍp.^ie-, utszáji rendesek egyenesek

vü, Koanzai szigetnek a|tal. , és szélesek , épületei iele-.

ellenében. ', sek; Házainak száma 1500-

Aíotta, kis vska Lorab. Velen. ra mégyen, ^tnjág fent vagy-

Kir. Livenza fó vizénél, ka- nak régi szép yárának ora-

lap fabr. és festöniesterseg-. ladéki , a' fóyizen álló híd

gel. . igen iftlegíjbi;. a* vst , gyö-

Motta , vs ugyan ott. \--л ,' . nyörü sétáló belyejsera hi-

Motte Chalançon1, la , mys Ff. báznakj —1 Itt sok pamut ,

ország' Drome oszt. 1130 1., aczél,,'8 vas mívek készül-

's I bojhosposztó fahr. j nek-el. ftó'rnyóke gaboná-

Mottr Heraye, la, h Mothe , vcl, borral, fával, marhá-

S. Heraye. ,í ;í val, baromfival , haläkkal,

Motter, Matra, fóyíz, Fran, vassal, kös-zennel selyem*
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' mel b&velkedik ; mind e- Mour/io , meger6sített vs Рог-

zekkel pedignagy kereske- tugalliában. Mourétól ésa.

dést üznek a' lak.kik szá- esik fekvése egy hegyen ,

ma 13500-ra mégyen. A' vs Gvadianához közel, 4,5¡0> h.

elôtt vagyon Bardon sava- Mouree, 1. MaWry!;^

nyó forrás. A' közel lévô Mourgue* , l.MthiàxoîBab**'

Bressel falunál, találni kö- MourtufA , Murstjk', C^5^f

vé vált fákat.- 15" E. Sz.) faläfcfcal k6r&I-

Moulins, falu Fran. orsz.SeH- 'keritetfcW vs° éVtv Afrika*

nè és Oiseoszt. ittküiömbf* Fessäkt óiPs^ égjK p"átaknál.

fêle réz edények készítetí- 3 kapuji vannáfct A*'hüz*k

4 лек'Г' V kicsinyel^ésrosszakVAfírok-

MouÛns-'en-Giibert , vs Watíéíí. nak a' Kkfá^átíncikflab ^ÍS

orsz. Nièvre osait. 'MbrVaht . 41talutazó helyëk', ntêW^èfk

bérerték' tôvénél l?d h', tftao TripolisbóT iés a* kôzé^tén-

I. .vászon, és gyápjú Fabr. ger partjaitol beïsïr Afrreá-

tÙoulins- Iâ Marche , vs Fran, ba utaznak. A' Sultan Há-

orsz. Orne oszt.'22ô h. 2880 rem ja csak egy Szuffeanné-

1. t6 fabr. bol és 40 rabléányokból áll.

Mouillon, 1. Prats de Molo. Itt sok régi ' épûlefcèli*^öm*

Mou/ton, (North- és South-} ladéki találtatnakV* ^V'»,

mvs Devon Angol. Grófs. Mouson , Mqnzon, (49°t Vïî'Tï»

sok gyapjú miv , és kötött SzV 22o 4tf К. H.) vs FVan.

csipke fabr. ' ■ orsz. Ardénne oszt. Maááfó-

yivitnt , 1. Mahwahíb. nál 4-0 h. 2140 1. és gyápjú

Mounster , Munster, dél. nyug. fabr. Лй.Гн£утг

tart. Irlandiáhán, ttibnyi- Mousfei J U, Ш^^с^ШК

те hegyes, de sok termé- Eure oszt. 1070 V. Wik Ш1Ш

keny völgyek taláTtatnak. sokan kovácsok.,n^?B^ 11

Fája, marhanevelése.ésha- Moustleboúrgh , Musselîfurghi

*• lászása vagyon. Nagysága (.56o E. S*. ' Ï4* 4a/,i^P.v,H.r'{

' 410 1/3 Q mfdre,' ttépessége mvs déli Skbtiia* hbf.ép

i538oflo-fe megyen 6 Gróf- Lothian Grotsv .Г/ 'èfcy

ságokrá ostftatlkl kikotô hèllyel , nag^yï&g'la-

Maunt-Hbîty , 1.- Bridgetown. házakkal, szappartV kertíé-

МоиптеЩк* vs Queens Irian- nyitö, és posaftf ¿abi^Hálá^

di Grórá Üan fpk tákácssági szással , *és Iterteszseggeii
• • .vaWMb.!i»"v:ï;,,-,î!,-? .'" } 1 МоижЛо!, l. Móssuí. V Ц

■ ШиШгаЫ /Ms 'vs ÖueenVb- Moustiers'ï ^Ftktfez^dAe.

landi Gróf*. . jèlesi''"'pamu^ Alsó Alpesek* tfszti Ve^rdoSjf

fabr. A' Íí0zélJév64%'svirC25 %Ú ЧЦ& I.'k,ôl6mbféle4è:dè<

bányák h^szniál^sA л№у' fá- '-''hyAkel1/» ííaiViíce4el></',ttir-

nak szüko-lk6dé!№ !v Ж№) czelâbnÂÎ kerWkedîR; '%i

felhagyattítt. " 9 ',*' Moútíéh\"ítíoií«í¿ÍMÚM í - Wvs

Mouni-Kei-hö«'^ kz': Id'^^t, Francz. «írsíh /relád 1 Rájriai

meghaíálozbtt Washington- ' çszt.'J B^s^bí^áb.' 1^»' 4töö6

Generalis székeé"sz. Ameri- üveg' fáfe¥l-",rj)1 С"

kai Virginia' szabad ta>t. Ъ^ои(Ш-г*Ц*Г&ёШ&ё } -M^Ufi-

Potowmak fónál. ' " ' e« ÍSaiin*V 'C4^P:H^**-'^?г'

М#ига, vs Alemtejo Portug, i\ï'4« ^fo^rL^.)fki&; v*'^* vIdU

tart. Gvadiá'nánál 1193' h. Fràiî. МоЬШЙЙб' bsztj Ise-

4020 1. és)egy erös vártal- 1 re1 flí'víznél' lè^fo f." i<V ¿á-

таЬ . "'¿yávkí,-4 : -r" •*
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Moutil, I. Motil.
Iegíumtft , 6 Gor<5f és t IT.

Moutique, Montica , vs Ma- nitariusok' temploma , és i

labari parton Ostindiá- Synagóga kereskedik Len-

ban, Asiában , egy Kal- nel.'kenderrel, gabonávál-

cuti Király alatt lévô k. or- 'st. ef.

szágnakfóvsa ( Mjíow , va a« volt Kalis rh

Mouy % va Francz, orsz. Oise Warsoi oszt. Warthe vizé-

oszt, t66o 1. nélf 126 h. 710 1. és posztó

Mouton. , Mosomagus, ve Fr. fabr.

orsz,. Maas oszt. 470 h. 4000 MtteruA , vsOrelOrosz Helyfr..

1. Szaszedron fabr. és keres- Muckawica , fó víz Slonin O-

kedéssel. jynieóíM rosz Helyt. Bug vizébe foly,

Mouton i 1. Mouson.

Mowoop , ravs Chester Angol

Gróf's. itt jeles malomkö-

vek vágattatnak.

Moya» (4i° 49' E. Sz. 18o 42'

К. H.) vs Catalonia Spa-

nyol tart. 2400 1. ,

chselleljés kt

leti tenge

mesterséges fó viz

dig Prsypieckel va

gyesülésben, melly Dneper-

be és ezzel & £цЦ&*х$№*

gerbe folyik.

Moyenvic , vs Meurthe Fran. Muchemiel , kis vs Spanyol

oszt. 246 h. 13000 1. és г só orsz. Valenczia tart.

bányával. .!ONnoM , Muchuruhxi , népség Kaffena-

Mq^awe /a grande, mvs Fran. ban. im
orsz. "Mos^I oszt. Orne fó- Mucidan, Mussida^.^HfJe-''

donum vs Fr. orsz. p.<Jfdo
1. es vasbí

gne oszt. Isle vagy Li.,

víznél 1180 1.

vizénél 102Ç

nyákkal.

Moyra , mvs Armagh Irlan-

diai Grófs.ban. nagy vásá- Muck , (540 51' E. Sz. I 4'

ri vagynak. K.H.)Hebridák szigete Scko-

Motambique , 1. Mosambik.

Motontii , 1. Batta.

Moryr , ker.béli vs Minsk O-

rosz Helyt. Pripetz hajókáz-

ható fó viznél 2000 1. ke~

reskedést üz

eziánál 3 mfdnyi hoszú, és

i mfdnyi széles , földje la

pos , mellyen árpa» és zab

terem. Lak száma 200 mé*

gyen , kik szarvasmarha.

nevelésbôl, és halászásból

Mrotxen , Lengy'elül Morsza. elnek.

(63° M' 4.5" É. Sz. 35° i8' МисАг

4.5" K. H.) nemes vs Brom- 1">"

berg- volt W'arsói oszt. 65

 

stislawl, (54Э 10'E. Sz. 49э fabr.kal , 1 varral es 1 je-

'2.5' К. НЛ ker.béli vs Mo- les kerttel. Innen 1 oranyi-

Vagyon itt 1 Carmeliták Nábliában , Asiaban , egy

mono storá i Jezsuiták Col- Püapök lakhelye*
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Muela, kis vs Spanyol orsz.

Arragoniában , Guerva, és

Xábm fóvizek között.

Mm«;«/'» Neumugeln, vs Sa

xonia' Leipczigi ker. 228 h.

1130 1. és Rugethal várro.1.

Innen közel esik Altmügeln

fdlu,a'hol vasárok tartatnak.

tft.uggen.dorf, mvs Bajor orsz.

Main ker. Wiesent fónál ,

53 h. és a' kö/.ellevrö hegy-

Ъеп 24 hires ßarlangokkal,

ez nevezetes tévelgo járásá-

,tóI (Labyrinthus}, csepkö»

bol való formázatiról és kü-

lombféle, mar kihalt álla-

tok' csontjairól. Ezen bar-

langokközt legnevezetesebb

a' rVjsenmülleri barfang.

Muggia Nuova ,■ szép , 's népes

mvs Istriában a.' tenger

p i rtján , egy kisebb ha}ók-

nak szolgáló kikötö helye ,

a temp, és 1 ispitállyal.

, -. Lak, ker.^skedést üz'nek.

Muggrebinek , igy neveztetnek

koíünsé^esen a" pusztákon

lévô naey számú Arábiai

népségek Exyptuslól nyu-

gotra , kik 30000 lovaso-

- ktt állithatnak , töbnyire

marhaneveléshol , a' Kara-

vanaák megfosztásából , és

és Egyptusba való ellensé-

ges béütésakbol élaek.

Mughest , 1. Oise grosse.

Magia, Mujia, vs és kihütfi-

hely SpanyoJ orsz' Gallicia

tart. 1-

Müglfa , • f'alakkal békerítef t

vs Morva 'ors;-/. Ollmuczi

ker. 354 h.. 2700 1. 1 kath.

pléb. és 1 póstályal.

Mugmmo , vs Nápoly orsz.ban,

Nápoly nevü tart. 388« lak.

Mugrón , vs Francz, orsz' pusz-

ták osztályában 370 h. és

28.50 I.

Mühl , fovíz Austriában, innen

vagyon a' Mühl fertálynak

nevé. Cseh orsz. határinál

ered, innen kis, és na#y

Mühlre oszol , 's azután

a' Dunába folyik.

Mühlbach, (fels6,és alsó^ Bajor

orsz. Salzach ker.hason nevü

pataknál,gáliezk0,és olvasz-

tó hutával , réz müvvel , és

kénkô kernenczékkel.

Mühlbuch , v. Mühlenbach, (4,5a

,57' 48" É. Sz. 4i=> 15' 20"

ki. H.) kis szabad vs, és ha-

sonló nevü Szék' föhelye

Erdélyben , Mühlbachnál ,

1300 evng. lak. 1 evang. és

1 kath. temp. 1 Barátok'

Monostorával , nagy szolo

míveléssel) Blochey elö vsát

majd csupa Oláhok lakják,

némelly GörögÖken, és czi-

gányokon kívül.

Mühlbach , falu Cseh orsz. EÏ1-

bogeni ker. 1 timsóhutávaL

Mühlberg , vs Saxonia' Meis-

seni ker. Albis fóvizinél 360

h. és 1600 1. föld, és szölo

mívelok. Vagynak posztó,

vászon , és bör fabr. Innen

közel a' Johcaui gustztákon

vettetett fogságra V-ik Ká-

rolytol , Fridrich János Sa-

xoniai Herczeg 1547-ben.

Mühlberg, mvs Erfurt Herczs.

239 h. és 960 1. Vagynak

galitzkö, és timsó bányái ,

és indigó fabr.

Mühlburg', vs Bádeni nagy

HerCzs. Pfinz és Ens ker.

Albnál 180 h. és 620-L Bu-

zér fabr. és serfôzésekkel.

Mühldof, vs Bajor orsz. Inn

ker. Inn f'ónak jobb part-

ján 230 h. és 1300I. kik sok

komlót termesztenek. Va

gyon tcibb kath. tempi. 1

ispitálya 1 nagy márvány

köböl készült kútia. Eszn

tendonként 4 vásárokat tart

Tart.nyi , torvényszeknek

helve.

Mühldorf , mvs Austriának

Ens alatt lévo részében

Mannhartsbergfelett fekvö

fertályban Dunától nèm

mesâze kis Götwichhez tar-

tozik .40 h és 1 nagy kasza

mühellyel.

Muhlenbach , v, Müll*nbach,



— 653 —

Szepes Várm. gl lath, és Itt igen jeles bor terem-

360 evang. vagynah , hih Mühlheim, falu Würtenbergr

' részerint bender fonásból , Enz ország. bírs.ban , Duna

részint pedig vászon sziivés- mellett 600 I.

bol élneh. Vagyon fenyö Mühihtim, 1. Mülheim,

er deje, malma, és bath, Mühirose , l.MülIrose.

tempi. , M.ühlsícdter see , halakhal bô-

Mühlenbacher,v.b1ühllenbacheT- velbedö tó Karinthiában.

stul, 1. Szász Sebes szék. "iñühltiof, Mühllrupp , v5 Sa-

Mühlénberg , Hutahelys. Qrü- xoniában Voigtlandi hef.

benhagen Herczs. 16 h. 80 Sólzsch fó vizénél , melly-

1. és 1 üveghutával. . neb tulsó partján Nezsch-

Mäh lessen , 1. Milesen. bau vsa fekszik 169 h. ¿s

Yüühlhauten,, Mulhusia , (51o 1*00 1. gyapjú, éspamutfo-

hb' 13" E. Sz. 23o 16' 6" K. nással, c's tahácsságohhal.

H.)hajdan orsz. vsa Unslrut, Nlühlviertel , her. Austriéban

és Schwemmotténél. Ez az Cseh orsz.határinál, nagy-

1802-dib Eszt. Deputatio ál- saga 77 □ mfdre népessége

tal a* Borussiai házhcz; pedig 180000-re megy. Vagy-

1807-ikben az ujonnan fel- nagynab : deréb hender-

állítatott Westphaliához földjei , jó vadjai, és soh fá-

hapcsoltatott. Ó és új vsra ja , melly a' Dunán horda-

osztatih, hö falahhal,és tor- fïh-le. Magában 3 vst 45

nyobbal hörül vannab vé- mvst és 1059 faluhat foglal

ve, régi ízlés szerént vagyon felsöre, ésalsóra osztatih.

építve. Vagynab 2 hat. tem. Muhringen , falu Würtenbergi

1 Gymn. 1576 h. és 8230 1. hozép Necltar orsz. birs.ban

Több bülombféle fabr.ji és Hf henmühringen nevü vár-

festöji. Lab. lent, izacsot , • ral heresz. Lab. 8ío-ra a*

vadsáfránt , 's más eff. ter- zsidóh pedig 354-re men-

meszteneb , 's mind ezeh- neb. 1 Sinagógája is та-

bel nagy beresbedést üz- gyon.

neb. Mujaear , Muxacar , vs Spa-

jyiühlhausen , (47a 50' E. Sz. nyol Granadában , febvése

25o 7' K. H.) vs Francz. orsz. a' tengertöl nem messze e-

felsö Rajnai oszt. Illnél96o sib egy hegyen : labosinab

h. 10000 I. czicz , barton, száma 3000 mégyen , ezek

harisnya , gyapjú, és bor többnyire f oldmivelésbôl ,

fabr. és halászásból élneb.

Müh/hausen , vs kel Prussziá- ULuichcu , vs Ssethucu tárt.

ban Morungi ber. Donne- ban, China bir.ban Asiában,

nél 216 h, és 1600 1. Vagy- Szépen épült, és sob városok

nah serházai, és cserép e- vannab alatta.

dény készítése.- Mur'J , (Mühd), Mudde , fran-

Mü/i/hausen , (49» 17' ggf/ Ë. c.5 1 és Hollandiai folyó d ol-

Sz. 320 i'4,5"K H.)vsCseh goh mértébe , 288 pintet

orsz, Tábori her. A' Prae- foglal magában , a' gabo-

monstratensis apáturs.hoz nárá való hasonló mértéh ,

tartodh 1 hath. pléb. 159 1061 10 Párisi négyszegü hü-

h. és 1330 1 yelybet tészen.

Mühlhausen, falu Wurtemberg Mujia , 1. Mugia.

felsö Neckar ország birs. Mutdvn , (.52 0 19' 48 7 *. St*

ban; 730 1. és « régi yárr<U. 22 o 44/ K, ,H.) megerosítetíí
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Ts о££у. Belgiom otsz. Zuyd bársony , selyera , Ьог, szap-

tóDsatalyba« , Pecht fblyó pan, eczet, és dohányíabr.

viznek Zuyd tódR&nbé- baímívelóssel , és marhane-

i'olytáriái ; гго h. és 990 lak. reléesela гтв/Ь/i Гчзпя
Itt eok fió kéazítetikíj iek. Mülheim, ugyanoit n*vsr Rujir

nagy halaszatrot üznek**'i fóvizénél 37e I.; kemenyájbó,

Maí^^lf V mvs déli Scatïiab. ectet , papiro* /,,(еШЛоЬй1|у

Air Grófs. sok vas üntö mü- fahr. A' Hollandusokkal ke-

helyirijloi№re»e*e<9n'jybd, 1 reskedésfcü* kÖazenek'keUl

Mukden , Schiniang, (4áí4j E. Mülheim, mva Badeni Wiesen

Sí.) fö ve Tun^usia' Leao- ker, 1930 lak. és szölb ter-

^t^gntairtv^ mtfd a'keriHete. mesztessöl. hxp.ilf -f rf odia^.

'ylulüliiá^^Eíuro'pa.i Atyáktol , Muliwaddy , haiokázhatd> fó

és OsfcirJiWest^IndiafcrAsz- Ceylon szigeten, Adámliegy

-*zony*któ4iJaztülettetfceksr; tôvénél ered, es a* sziget'

Muida , 1. Moldau* п ^ пч ;ш nyug. részin több ágakra

Mulde , fa viz Saxoniában, két oszolván , a' t engerbe foly.

ágaivágyon , ennfek eggyike Ezen fóviz ágai közbül a*

Fr"eybergi Miridenak nevez- legnagyobbik Mutwáloak

tetíit , е/. Cseh oeszág hatá- hívattatik , er. Kolombóhoz

riáál a¿ ericfchegyi ker. ered. közel foly a' tengerbe,» mi-

A' másik pedig Zwikaui. nekutánna a' sziget' nagy

Muldénak , Vagy is erede- részét nedvesítette > és fo->

tinélí a?/ Vnigtlandi ker. fe- lyásával egy fél szigetet for-

' Ьегт fAcaldemab hívattatik. mált volna.' f j\ od';irb<?

Ezen fóviznek mind a' két Mull, Hebridai sziget kbzép

aga- lieipzigi ker.hen Kol- Skotziának nyug. pertjain ,

■ ditz alatt Servefoly., és igy Argile Grófs.hoz tartozik ,

már az egyesült folyó Ros- hossza 30 , szélessége 24 Am-

launál Albisba szakad. gol mtfdre mégyen. -Tele

"bAuigravKi- Hafen , 1. Sakutal. van tengeröblökkel ¿ -iéréég

Mjilgraves , v. Lbrd Marschall' nagysága 300 Q mfdetik*ei<

4Ügt*tñ, tsoport sziget Au- lakosinak száma 8100. ijfel-

etráliáíbáiiíj.* ezek i °—ía 0 sö részeire nézve hegye&yiés

E. Sz. és К. H. puszta , a^-partak méUett

ter^eídrneítiihi. Eeltalálások pedig míveitetik , a'holza«4

í^S^-dik ésat.ben esett, Ka- bot, árpát , fbldi-almát,

pit&riylMa.r9ohaU -, Botahy- kendert, es kûzàh its terein,

bayból valovissaajö vétele- ,. de ez az utolsó saját szük-

kor ; többnyräe apr^H^aés iségekre is xsik 8 holnapra

kokusz diófákkal vegyeak. elegendô. A's/.arvas raarha

benöve. Lakosi rez sizinü- --éfí, a' juhok nevelése megle"

tek^^ierj&ssekv á» jü/ieinot- -, hetfia; A'itamgarä'btflhan 46s

iek , haiok hoss/ú, es f'eke. v helut^ tbkehaiat , gaddcfcot

Fte »fidgaik pedig igeijiifabé- , •*« ti ef^foghktni. Ай*£ё¥&'

i-riH^iíWiajidiegesaen meaíte- j nyok országai kÔseéh,y iras

" Ietlew':^árnak , nyakokl.Jeö- ¡ ércz , .ama hires klangkfi ,

í'íMk^giriibgyôkkel , ékedíiák márvany,gtóhá1^iVmléstíb0-

r ma^-oKat 4 nwha ábráasatfo- vekkel szolsrál. A' mi'ég-

- Vht á^'iahérre festik.-íJij-,! • hajlatiát illeli , e¡e nfedves ,

ЯйМеЛл/,w Rtajna viaio*! , és fes^efegesf , /tejei.fieíáihi-

a' ■ r.dl¿ Börgi-,Raj»a oazt. degek. qb\i&get& résteitr*

46eí ijáí^ g-íio lak, syapi u , osztatik , 5 oskoláji ragy
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пак , és 9 protest, tempi. Mumboerek tartománya , xnég

A' szegény ugyan , de elke- a' nevérôlis alig esmérete»

ményedett lakosigallnsz, és tartomány déli Afrika kö-

angol nyelven beszélnek. zepén , lakosit emberevftk-

A? Mutinai lévô tengerszo- nek mondják. Északról Zam-

rukrtewártalímelyLorn ker. bese fovizzel , nyug.ról u-

tôrelvéll), voîzik ùtjokat az gyaß a-nnák Mangonja nevü

Itfondäai Canálisból , es N. mellék iójával hataros. F6

Briötönniai nyug. partpai- helyének Chikarongo taf-

tól é*2ak felé GrönlandiAba, tatik») , %<rr|i?«d , >v4>* \-S¡

és' a» és«aki , v. keleti ten- Mumie hegy \ Schárae nyugpti

gerbe hajóká/.ó ha}ók. Fö - PerasiaST vitái nenrumeftste

helye'^Tobermory. v > i • ■ lév¡o- h*£y > jezmjHtaláUatik.;

Mfttítj/iv fiadu Ba-jor- orsz. Sal- a' balz^am egy frathartos ne-

ijsaete kerttl. itt sok f<a órák me , mélly; Mumí/'W^Mtt-

ké&zíttetnek. <\г'ч-\ mienak neveBteîïk.l , гЛАиГ<

MùiUnbaeh , 1. Mühlenbach. Mummeigrub**,■■ kristilybAnyí*

Nlultingar , fôvs nyug. Meath Silezia' Hirichbergikenben.

Irlandiai Grrifs.ban , nagy, Wammtltte lttt'rv*i(»abHmeça»

éeijol épült kereskedese , és Seekopf hegyerí), \Bad8ni<rl.

■nagy gyap,M vásári vagy- HerczsJben , ebbol cred A-

nak. '• t. ir, . eher fdlyóí -'хт dvíin 'A

MüUrose , Mühlrose, vs Bran- Mümptlgurd , Mon*> ВвШоат-

denbnrgi kozép Markban , dus, 1. MoempeJgáedl-in. .

Schlube vizénél , és Frid- Müncheberg , MoratÁJDWrgi, vs

■jïioh Wilhelm mesterséges Bajor orar. Main kern- J?ul-

ifolyójánál , 164 ház. és 1890 schnitznál , melly ifibeqj^/í

lak. vagynak vászon és pa- orányira Saale Viaíébe*¡fb-

mut fabr. - lyik , 24a h. íofo^lak. tebb

TAuUwite, falu Siléziai Falken- pamut szövöly ée serfözöji,

-.ь Jb*»g ker.vagyon kobányája. jó marha ineveiéVey.*fcveté»

Müiten , farlu Saxonia érczhe- sei vagynaki v , w«n<iUiW

ígtyi ker. arte h. és íaoo lak. Miincheberg ^игвпий* гВ«чя1^еП-

•töfob1 takácsi , és harisnya burgi kozép Матк&аЛ «<ВДО

-Mstíwioji vagynak. ház." és 1430 l*ki se ,s8 ,5

Mo/Ja«, tart, elö India Seikek München, Monadhitannf* (14e0

tStátusséban Indus folyónál, в' 19" É. Saí.tyfl il^^í,

; igen homokiös.es,meleg , а* • vBVJ Ва>о»' ЬмялГпк/теЗев fft

folyó körül pamutot , *is-. ~fvsi=fc;.' «redetet IJifanïik-

f hásik'Ví t. ài, boren t*rem. ?6nekch^szöiiiNa^ !iä>!dik <8й4-

;4>ö пгввв/т/.ле А .оЬп*)>ч!э leadban. , Ezt Lajos Gsáezar

Me/í«r/ ,"(j4f'A 48íoEíiSzt 8»° -üváMfot*«fél<a4'országIáe&aíh,

- 4Ы К1 Wy DwchtiÖAb fónfak látikílMsunehent megnagybb-

1 Attokba vató &ííílíadásához >bk>v«n , • ^ ferékfe«í*J<én>i ' Ьа-

közel , 4 mfdríiaf) kerülete , óldóhelyéül vá}a*ztetiia. ^*E'

tevékkei hagy kepeskedést -^erént mér 1^1/5 fi«sítLfeen

•••ÜKy'éá *gy hegyen épült vár («6kié)l«tes lábon álLwtfc y : 's

általtoriztertyi.- ,yn > . .,.:•> :>fjj«het mondani , hogy aba¡k-

b&ulvt», hatát©s folyá »Algier, *>kbri roppant vsok . koazé

• -в» thferoltlioi jí&ti <е>М1Ы ''5A- tartozott. A' mi éghajlat-

'«Frikábaw, Atlaez hegynél e- fátálleti ; valamenyire^ut*

r-if>ed-,'tsra1raíik02ííp tengtrbe ¡ va,'sfelette változó;Reaum.

•/.|!р1)г,мг.Мц.,л ,. therm, a' hideget воквгог



44° 0 alatt mutatja, a' hév-

ség ellenben 28o—35° nevel-

kedik , a' mint ezt a' hu-

lomos, nevezetesen az 1812-

dik eszt.béli tapasztalás bi-

zonyítja. A* Ts terméket-

len téren fekszik, fôldjéfc

kovecs,és homok fedi,mind-

azáltal 600 esztendö alatt,

miólta virágzik a'vs, szor-

galmatos lakosi annyira ki-

mívelték, hogy Europának

sainte minden gyümölcseit

megtermi. A' belsö vst több

külsö vsok keritik , u. m.

lsár fóviz jobb partján Au,

raelly del felé Lechel bal

partjáig t'erjed. Schünfeld

az Angol kert'bal felén fek

szik , és majd Schwabing

helységig terjed ki. A' leg-

újabb külsö vs Max - Jósef

a' nyugoti részt foglaljael,

és Marsfeldig nyul. A' bel

sö vst pompas kertek éke-

sitik körpskörül , a' fö ka-

puji ezek : a' Schwábinge-

ri, Max, Károly, Sedlingi,

és Isári. Ennél a' né/.ot 2

pompás köhid gyönyörköd-

teti Isar folyón. A' fö ka-

pukon kivül vannak több

mellék kapuji is. Piaczai

pompások 's tágasok. A'

vásár piaczot hét öszvejö-

vö uts/.ák részelik. Jósef,

és promenád piaczait több

íenyes készületü épületek

ékesítik. Nevezetes közöttek

a' Királyi palota , különös

ritkaságaival, négy udvárt

foglal , egy pompás szálát,

a' régi Hómai Császárok'

mejképeiknek , ( meílyek

Olasz orsz.ból ezárm'a7tak

ide) becses kamarájáfc. Tár-

háza remekmunkákkal tiin-

döklik. A' viszontagság'

mostohasága azoraban e*

felséges épületnek sem en-

gede meg. 1729-ben a' tár-

ház, 17.50-ben pedig a' vár-

nák nagyobb része lett ál-

dozatjává a' dühÖdÖ láng-

nak. Szomszédjában fek

szik az udvari kert, és en-

nek kôrnyékén azon épület,

mellyben a' Herczegi írott

képek gyüj teménye vagyon.

A' kertet boltozott folyosó

keríti, 's alatta kedves a'

sétálás esos idöben is. Bent

láthatni ama' tavat, melly

az élofákkal ékeskedo szi-

getet óved/.i korül. A' ki

rályi palotával szem köztt

áll a' füvész kert. A' váres

útszáji egyenesek, és széle-

sek, mellyeken 700 lámpás

oszlatja éjtszakának idején

a' vastag sètétséget. A' vs'

nagysága 2280 ház. népes-

sége 57000 lélekre megy.

30 's egynehá'iy templomot

és 19 klastromot foglai ma-

gában. A' Római Vaticani

templom formájára épült

Theatinumi templom , a'

ha j dan Jesuiták temploma,

a' mellette fekvö Acade-

miával , és föbb iskolával,

az ugy nevezett Frauen tem

plom , mellyet 30 oltárok,

es Lajos Császár sírja éke-

sítnek, a' Sz.Péter, és Sz. Mi-

hály temploma, 's a' t. igen

jelessek. Az új pénzver&ház

válogatott szerszámival , a'

vámház , a' kaszárnya te-

kéntetre méltó. -

München , fö vsa az orsz.nak,

és ez okból minden tisztsé-

gek' és hivatalok' széke.

Négyrészre, ésugyanannyi

plébániára, van osztva. — A'

tudományok virágoztatásá-

ra, és azemberielme kifor-

málására szolgála'polgári 's

katonai tanuló ifjúságszá-

mára épült 1 akademia , a'

lyceum , és gymnasium, a'

seborvosi oskola , és mind

a" két nemre kiterjedö e-

gyébb nevezetes tudomá-

nyos intézetei. Azoskolákat

hasznossabbá teszi a' rop«



pant k6nyvtárL, melly

лооооо-nél több kötettel di-

szeskedik a' physikai, és po-

lytechniari cabinet, az an-

tiquaria , es az égésztorony.

A* polgárok munkás éltqk-

nek eleven tanuji, a' selyem,

és gyapjii kezmivek,szönye-

gek, mobiliák 's a' t. külö-

nös jegyzést érdemlenek a'

mathematical, 's seb orvosi

«zerek a' Reir henbachi fa-

brikában ; mellyek ióvol-

tokra 's hirbkre nézve fe-

lyül-mulják az Angol or-

szágiakat, és messze földre

hordatnak széllyel. — A'

rendre, és belsö nyugalom-

ra a' Policziának . valamint

az ügye fogyoltokra, ár-

vákra , betegekre vagyon

gondja. Erre czéloznak az

ispitályok, árvaházok, job-

bit<5házak 's t. ef. Ezekböl

nyilván kitetszik , hogy

München lakosai ember-és

igazság szeretök. De külö-

nös figyelmet érdemel cha-

rakterekben a' köz vígságra

való ha]landóságok. A' Far-

sangvigabb nálokmint má-

sutt. A' két nemnek vénei

's ñatalai kifogás nélkül je-

lennek meg, Iegalább két

izben élorczában a' tánczos

mulatságban. Télnek ide-

lén sürün lepik a' szának

az utszákat : nyárban pe-

dig durrognák a' puskák a'

cielba lövök' kezeikben. A'

ki czélt talál , nemzeti szi-

nü selyem pántlikán függo

jutalmat vesK. E' mellett

nem szükölködik München

a' nélkül is, a' mi a' nemes

elmét 's szívet gyönyörköd- ,

teti. Fényes az o Theátro-

ma, de népességéhez képest

kicsiny. Erre nézve most

a' Párisi Odeon theatr. sze-

rént épül azúj. Németorsz.

minden városait tekíntvén -

nem látni sehol olly egy-

ezerü, és nagyhasznu víztor-

kclatot mint Münchenben.

Ezt Isár vizének nyugotfelé

fojó része teszi. Thalkirchen

és Harlachingnál l'.ezdftdik,

és minekutánna bátorságos

menetelt nyUjtott a' talpok-

nak, némelly ágai a' vsba

folytak , az ékes Angol ker-

tek' nüvevényeit megöntöz-

ték , néhany malraot hajt-

ván Isar vizével egyestil is-

mét. К i légyen e* hasznog

víztorkolatnak épétoje ? azt

az írígy régiség elöttünkel-

titkolta.

Es ez azon vs , mellyet

egykor(i742),fell<elvén sze-

• retett Királlynéja Maria

Theresia mellett a' vitéz

MagyarNemesség,diadalma-

san hódita meg, és kész vólt

ostromlott falai alatt on-

tani véret, hogy a' Csász.

Királyi trónust dicsö hála

la által támogassa!

Fél órényi távolságra e-

sik tole ama fényes készü-

letü Ninfenburg vára. A'

szálájiban függB képek 's

ékeskedft szohrok, ritka e-

cset' és remek elme szüle-

njényei. Kertje egyike í'é-

met orsz.' legnagyobb kert-

jeinek. Falait i ora alatt

nyargalja körül a' lovas. A'

eetét lugosok , mulató há-

zak , szohrok, tavak , ugró-

kutak , zöldellö íák azon

gyonyorüséggel kínálják

meg a' vidám szivet, mel

lyet az élô termés/et nyujt-

-hat. Négy mulato házainak

neveik : Amalienburg , Pa-

godenburg , Badeburg , és

Klause, a' két utobot mind

bejsö, mind külsö készülete,

mjnd kontrasztja ékesíti.

Badeburg kicsiny ugyan ,

de felette szép. Van benne

a szála , és ebben 2 ugrókút.

Kilátása a' szemet szép to

ra szállitja, mellyet élftfák



>lteftltnek¿ Ferdöjenek allyát, terem.
 

5.\»ífe/Bedtg két két csön

¿v&Áy.1alÚJ> A' feó feiatetmelke-

dik< kbrös'körülaz aranVo-

zott- vas rostéllyal béfoglalt

iolyosó , mellyröl «gy^nyir

beneMtef Herítetfc 'szottts&éd

ЛЩаиЯе/ ear és zen ¡«tLenpoint-

ban áll Bádeburggal. Bb-

Jien minden s/.omor ú, és Holt.

I ¿des m ula tást nyú j that ki-

etlensége a' .sóha]tozó s/.e-

j»eàt&étIenn*kV é*i benne

¡'«¡iteíifesztheti a' mélly me

lancholia setét képeit. Ren

ne а г. e ra ber i kéz készakar-

iiO'éWííalkoÜta öszve a' düledé-

keket , es ezek között a' ma-

g-ánosságnak csendes haj-

ЫйЖЪф&1 ^adász ház Thürin-

gfiébMÍ>kbeel Jannerodéhoz,

•?tál->'W*üi!»áni Hercz.hez tar-

>t07*k. ie-ioá i

lJiün¿ke*bbi*№sdo*f,b n^vB Saxo-

ñkíban Vóigtland hep-.^iilj

1 ^'hl-'â6b^Ii JÓakülombféle ma-

I'lfcfejffeijefabri X ui ií- j,-"í-iV

MünohtximQUadóash , 1. Glad-

lAünchengrátz , Mönchengratz,

i tawifèsek' orsx. Bunzlaui

i'lWr-.'^ögrtkä cd kartoft fabr.

i pbetafaázzai f tempi, gyii-

wytiJrât§ erárék| », .'i éà külürab

^Шв*е&»Ьк©|

talban , 648 h. es 45ßo lak.

gyönyörü; tájákóa ^lfesíik

Werra", éb Fulda vizek osr.ve

folytánál |« épüleli Ügyan

•régiek^ és "ektete nek1; "dé e-

rôssek. Vannak a luth, tëi

1 vs oekolaía, és 1 1 is-p^áj

Werra f'olyón derék'^i4i£.n }

kbhid vagyon épitvej'-Ta-

lálkoznak itt vászoh;'b6r,

tobák , tajonee i ' és índigo

fabr. és sôk etzetföz6Kl- ~

Ezeken kivül lakosi liálá-

s/.atból , hajókázásból:, fcer-

tészkedésbbí> 's más éífeli-

böl élnek. "Weser fóvizéa

Bremába sok vásznat , pa-

pirost, festó korrtiot, vas

müveket, hamuzsírt, kül-

földi portékákot, dohányt,

és más efféléket küldenek,

ezekért k.'s ny.Indiai teriné-

seket, czukort, kávét,pamu-

tot , selyem materiákát ,

theét , és angol portékákat

nyernek. Ezen vsnak )\íssa.

vagyon , az altalmenft por-

tékáknak ideig való meg-

állitására , hogy a! Mnek

tetszik azokból vásár^tbae-

sotí, de itt ez a' jùss çsak

némelly portékákot illet.—

A' Braunschweig! Herczeg

ha^darii palotája , élelmes 

Uiünchweélée ,

*olt Saar.íegítl f4á«t>fó---: czegs. Homelnél, Sonntftal,

и^Ь&Гчг^о-¿¿ni ,dd.»€íííl IsA \"*Osterburgv és Diester )ie-

Mdridftyb iv** -■СяеЬл■ ewà.<ïla-- ' gyék ^WJzÖtt 158 'h. ¿gó 1.

-¿liftoftitKt ^er. 76 hi '* ;égy-:só, 'efc'szénkobány^Vai ,

i Mükd#ámMB Asiában Cyprus és egy üvéghütával. ""f v

ó/.4lélyti4¿áB. Itschii-ker. Szé- Munderkiñgéh, ( 48*- x6* if* É.

'л ké ^ BMsának. irt. Г Ь Г^кЩЛ \$* №. H.)' %ê* Wtir-

ТЙйжМу*- ^eicbselrñündd. ' tenBergi Dúnkbrezibit!*¿iiág-

-МьифЛА***» mvs Würteteber- ' Ban á' DünáníaIíV4íibiliíí^

r gl ÁbóriN*ck4ri országbíró- Mungutgháat , v. Möngilftat,

1 э«4^ЬаА Nëckâr fónál 4î8o 1. ve Bengáfébaá I>ürlli4;hf fó-

EL&i'ft'iAiörnyekea jói bor- »ál> vaAoàit s'elye'iM, és pa
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mut fabrikái. nyoma sines , valam int az

JAunhay , tart. déli Afrikáhan Apáczák, és Dominiken ц-

Monomotopa birodal.ban sok klastroma is cl enyé.-

Manzoro fó, ésFurahegys. ezett.-^-NevezeteBÍtfcettJ» <el-

kÖAÖtt. tf0 '( St-o , i.i.djí л (Jenben a' Sxentegyházak^cs

Munffc* »: ( 48е? a,5Í, «.î" E. Sz. -ïbI. templomok által. Ne m.

., 4Р7 $8' ю'/ К.И.) Munkacsi- kevéssé diszesíti.-aM л»ИЬа*

num, nçvezetes vár, es né- Püspüki kastély , a' kápta-

., PW mvs Beregh. Várin, Fol- lanljéli urak' hózai , a' Se-

, ,des ura Gróí: Schönborn , minariura , a' íabrika, és az

1 Lak,oaai katolikuaok, ó hi- . wcaságriakjépülete, a' sóház

" $uek, és reíormátusok; fek- a' .hai?mincz&d> ís;abfcí¡*4 ДА*

( $zik,Pngvárhoz négy mfd- íold es uraság gondoslwsása

7njfire, NeVe»ete«ti e* helyet , által La toreza freham-'egy; 6

' a;' ¿íunnusoknak itten lett ¿ibayi ezélességül: és no ¡¡1-

' ' mflg állapodások ; pegyven nyi hossaaságii bid heszült

napig tartott nyogodalmok е1м178з eszt.ben. Vidékje a*

után oézlottak vala el innen vsnak igen kitís* 4eviegöiß

, a' kürül lévbi vidékekre. —- ; jó > küi«nxbfüa sMb

Epítettee' hajdan nevezetes hegyek által na$yoaieleve-

várat Hercz Keriatovich xiíttetik, magos hegy erdöji

Theodor , Lajos kir.naken- is igen túgasak, «s, a' mak-

gedelmével 1360 esr.t.ben a' koltatdsra alkalmatossak >

ttübí, birtokábol kiüzettvén, szántó földjeinek némelly

. a* Magyar királyhoz folya- része soványos.de leginkább

,¡mf»dott, és emlékezetul e' jól termo, és mindent meg-

ttagy munkával iészült vá- terem , fája mш&а'л&еЧ fê

lait bágyta maga után. — le elegendö, borai neveze-

' A' vár egy térségen felemel- tessek, es jók ; Lafcnab szá-

ьеJtedettkosziklára építtetett, ma ,540o raegy fel.-ft-AÍMun-

inft három eroseéggel , és a' káesi egy. Görög Püspoki

,jii^sziklába vájott bástyák- Megye nemrégíStepeis^Tíor-

j ,bal nevezetessittetett. Kü- na , Abau) , Goaiop^ ¡Sáros ,

lombféle épületei az elött Borsód,Szabolcs, Szathmár,

?,,igen pompássak vóltak, de Ugocsa, Ungvár, Zemplén,és

_**¡,id0nek viszontagségai Marmaros Várm.ekre ter-

rj;)'¿jítal már ma épen külöm- jedttt; u fo és 60 al- Espe-

¡. bözjok. Ide zárattatott va- restj ker.ket , 729 plébániát

^Даъ"ата hires G. Koháryvi- ,#fuodáltkáplánsógot ezám-

!TtÁWW Tökölyi által ,, és a' lált, 760 papsággftij ;^5'S»er-

-.* Munkátsi tomlöczöt súlyos zetesekkel , és'.561000 eggy.

j jljabeága nevezetegiti , vela- .лв&КЩ ttivekkeii; Most sok-

.mmt.. . aî [ vára,t , ftü. i fi? mély kaí kissebb, mivel e' folyó

, ífÁi, ,melly rSO.Ülnyi niél- :|чЬэд» nyegoti- reseéibël az

/j^eünejt,,állitatil{. , A' mia' eggy. Gbrög. Epepjeai Büs«-

varosit illeti, ег, szép virág- pöki Megye formáltatott »

zással öregbittetiki j és az ó déli reszeibienvi^livö

1 fííutü JPüspökne^ lakjóhelye, plébaniáiból mfiitegy11 a*

v^J|54ptt kàptaljiÇb eIé#,papi Se- ííhgj» Váradi egy Gö**g;- 0-

mipariumM кУАП к <V84. lsáh, Píáspokséghez kapcsol-

nak nem kevés elömenetelt tatott. . Káptalanbéli Urai-

ot°Í^Pt4^i ijíftí^***' 4ge» ré- г *Báma 7 . S& Básil ,s2er-
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mellyek Munkácson, Bixa- toskodnak.

don , Bukoczon, Kis- Berez- Münster , ( 51O uif* É

nán, Krasznobrodban, Má-

ria-Pócson , ¿s Miszticzén

találtatnak. A' Püspöknek

és káptalannak széke Ung-

vár.

Munkholm , 1. Dron'theim

Sz.

Münnerstadt , Mürstadt , vs

Würczburg Nagy Herezegs.

. Lauernél 292 h. 1500 1. es 1

gymnasiummal.

Münsingen, város Würtenberg

Alp nevü orsz. biróságban

128o 1« Ez az hasonló nevü

fo Tisztségnek széke.

Münster , egykor Püspokség a'

Wesztfaliai ker. melly délre

Mark Grófsággal, és Clevei

Herczegséggel ; nyug-otról

Zütphen,es Bentheim Grófs.

kal, Felsö Yssel, és Gröningi

tart.okkal; északról keleti

Friesiával , és Oldenburgi

Herczs. keletröl pedig Die-

pholt Ravensberg, Tecklen-

})urg , és Lippe Grófs., és

Mindeni Herczség határos

volt. A Colonial Választó

2.5o 16' 7" K. H.) hasonló ne

vü Püspokségnek hajdani

fo vsa Aa viznek Emsbe va-

. ló béfolytához közel , fek-

szik gyönyörü tájékon 2000

h. és 12800 1. i Universitás-

sal , 3 gymnasiummal, és 1

, rajzoló oskolával. Vászon-

nal gyapjú portékákkal , és

Rajnai borral jeles kereske-

dést üz. Itt kezdödött 1.535-

dik és 36 eszt.ben аг. Ana-

.baptistak pártolása a' Ley-

deni János Kir. alatt , és

még -most is látni a' Lam

bert tempi. Tornyán azon 3

vas kalitkákat mellyeken az

említett király, Krechting

Bernard, és Knipperdollmg

Herczegekkel , felakasztat-

tak. — Az idevaló vsházban

. vitetett végbe a* Wesrfaliai

békesség Német, és Franczia

orsz.ok között 1648-ban.

Münster . Hohenlohe - Oerin-

giai falu Würtenbergi laxt

orsz. biróságban, 480 L és

Fejedelemhez tartozott. Fei- szölö miveléssel.

söre, és alsóra részeltetett , Münster , vs Francz. orsz.Raj-

ez a' nagyobb, déli részét , na, és Mosel oszt.

Münster, nagy, és népes mvs

Helvet. Lu'ern kant. Itt

állott fel 1470-ik eszt. egész

Helvecziáb.eloszor a'könyv-

nyomtatás.

de ez a' Tilsiti alku szerént Münster, 1. Mounster.

1807 ben a' Bergi N. Herczs. Münsterberg , Herczs. also Si

el egyesítetett , az 1809-ki leziában, nagyobb része he-
, • г m , . л : , gyes 0hlau ( »s Ne¡sze fóvi-

zeknél. Drága kövekkel ,

márvánnval, faval, lennel,

kenderrei's t. ef. bövelkedik

nagysága 18 □ mfdre , né-

pessége 52060-ra mégyen;

fö vsa

amaz pedig a' kissebb,észa-

kit foglalta. 1803-ban ada-

tott Brandenburgi háznak,

Herczs.nek nevé alatt a* ke

leti része a* fö vsal egjfíyütt,

gel

Becscsibékességtôl olta pedig

Francz. orsz. nak Lippe oszt,

nak része vala. A' Salm-Sal-

mi Hercz.nek adattak Bo

cholt és Ahaus Münsteri hi-

vatalok. Most Burkus orsz.

hoz tartozik. Ezen Püspök-

ség 50 v. mások szerént 80 Münsterberg , Ohlau fóvizénél

□ mfdön 1.50000 1. számlalt, 3.31 h. 2410 1. bársony, man-

kik foldmiveléssel , derék sehest er , keményíto, gyap-

baromtartá&sal , fonással , jú, és pamut fabr.

gyóles , gyapju , harisnya , Münster im Gregorienthai , vs

és poaztó szovéssel foglala- Francz. orsz. felsö Rajnai

GSït.
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os7.t. ama' kellemetes,és ter-

mékepy Münster vülgybén,

F¿cht í'ónál 400 h. és 24,50 1.

Vagyon nagy marhaneve-

, lèse, a' lak. ezölöket, és iöl-

', deket jól mivelik, kereske-

,dést ü/- Münsterisajttal, vaj-

jal, fával 's t. ef. ,

fAüivter, im Me¡nf<ld , va Fr.

, «rs7.. Rnjna, és Mosel oszt.

i46,h. éa 760 1.

Münstereifel, vs ugyanott, Erft

, folyónál Eilelben, 238 Ь és

1400 J.

fclûpste' bousen, mvs Bnjor orsz.

Illerker.egy várral.és 1200I.

Münslei thai, íñitéloszék Grau-

hünden Helvet.ziai kant. a'

benne levö Münster nevü

Püspükségtol ,, vette nevét

hoss/.a 3 mfdre terjed nagy

r 1 fresarhk, nevelése vagyon.

M%nste.rui%lde* í'alu ny. Prussia

,. - Stargarrcli ker. Weichsel fó-

nál 42 h. egy vár»al, és 1

;k»r, épü4ettel, , i.,,

Miirizbqch. , ^nagy mv^Ausiriá-

, .ban Mühlfertályban Narn,

fótól nem messze , pléb.

Münztinberg , vs Hanau Grófs;

,¡ uo h. és 1 várral. -^д : .

Munzig , l. Mon zig. г ¡ ,

Wrïntkirchen , Münchskircheh,

mvs Bajor orsz. also Duna

. ker.. Köstel pataknál 1.32 h.

és 1 .pléb. !«./>' •

Muost, tótfalu Zólyom Várm.

toldes U ra. a' Zolyomi Bá»

nyász kamara j¿ 1. katoli-

, k,usokrk.özel f'eksz^k Motics-

kohoz.. ,f . ; {*.,„ ; ;')

Muotta, Pragel hegyin szárma-

7.6 patak Helvetzia'S^thwytz .

kant. ez Muotla v. Mutten

völgyet; keresztül folyván,

az ugy nevezett Vierwajd-

atädti tóba szakad.

Mur , Muer, vs Francz. orsz.

Eszakparti ker.ben 2100 1.

Миг de Bnrefz vs Franc/.ia

orsz. Aveirf>n ps/.t. 9Я0 1

Mura , fó melly Salzach Rajor t

ker.ben S. Michael vsnál egy

Яйл. ььх. III. плп.

kis tóból ered, és Stayer

orsz.ot két részre oaztvan

Magyar orsz.ba foly Ny.

rol Bajor, ésStajer orsz.nak;

délkeletrol Stajer,és Magyar

orsz.nak,Nyugotész.rol Grä-

czi ker. bel. réazének, és

Marburg Ny. részének ha-

tárúl szolgál. Judenburgnál

már hajókázhatóvá lészen,

és Magyar orsz.ban 61 — 63

mfdnyi folyása után Drá-

vával çgyesûl Legrádnál.

A' partjain fekvö áldott tar-

tom. Mura köznek nevezte-

tik. i

Мигеля, (29° 45' 45" К. H, )

vs Lomb. Vel. kirs. a'Lagú-

nák eggyik legnagyotb szi-

getin 4250 1. az ilt léyo ü-

veg fabrikákról nevezete»

mellyekben a' kôzônséges

üvegeken kívül, nagy tük-

, rök , üveg gyöngyök, virá-

gok 's külömbfele mestersé-

ges üvegek késfcéttetnek. A'

Cornaro kastéllyhan, nagy

rajzolatok gyüjteménye van

Murány , 01ah falu Temes

Várra. Prukenauhoz közel

. tekszik. . *):¡. J 'T

Murdny , hajdan er ris, és heve-

zetes Vár GÖmör Várm. Föl-

des Üra Gróf Koháry Ura-

. ság , épült eggy magos rae.

redek kosziklán , és régen-

ten a* híresebb várak kozé

. számláltatott. Eggy igen

mélly kútja vagyon.

WlureíriyaJ/ya , ^nter Murán ,

tót mvs Gömör Várm. Fel

des ura G. Koháry uraság,

. 1. Katholikusok és Evan-

gélikusok, fekszik Petnëk-

hez, és Dopsinához is két

i mfdnyire. Lakosai deszká-

,kat, és sindelyeket készí-

tenek , és v^.sat hordanak ,

papiros malma is vagyon ,

földjeinek nasrvobb rés/.a

sovány , kosziklás , legelö-

je nem épen eléff , fája van;

a' vas hámorokban ia van

.36
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módjok a' keresetre lakosi- ra oeztatik Fft yárossá.

nak. Itt kristálly, és grá- Murcia, (370 ¿y É. S?.. 15° 50'

nát kövek is találtatnak. К. H.) Segura folyó vizinél

Muraon , mvs eggy kastéllyal fekszik , mellyen eggy de-

Portugalliának Alemtejo тек hídáll, L száma 44,000

tart. Guadiana folyónál megy. Ez a' Carthagénai

Evoratól 9 mfdnyire. ' m Püspóknek Széke , vagynak

yiuraschkina , vs Mi'schegorod 11 tempi. 18 mbnostoíei a

Orosz Helyt. 3,000 1. ispitál , több szép épübati,

ÎAurajszombat , Olenitz , Ujnitz, mellyeket follül hallad

mvs, ésurad. Vas Vrm. Rad- eggy i6 Corinthiai oszlo-

kersburgtól 1 1/2 óra , Lend- pokkal , és 52 nagy szob-

va vizénél. Lak. Vendusok, rokkalfelékesítetttemplohi,

" Kat. túl pléb.val , az ura- a' Franciskánusok' klastro-

eágnak szép kastéllyával, ma is nevezetes , épülésir^

. ki GrófSzapáry. Lak. szá- nagyságára , gazdagságára,

(ma ¿93. A* könyvek gyüjteményire

Murai, ker. Fo helye , ее ve nézve. Vannak selyem kézi-

" Franczia Ország* Cantal mívei , és 1 nagy salétrom

oszt. Alagnon fónál , és Can' fozése , a' íolyóvíz áradása

- tal hegy tbvinél , *,ooo 1. gátoltatik eggy fákkal

kik tbbnyire rét , és üst tele ültetett - tolté's л~4АЩг

' müVesek. . : ez Maleçonnak neveztetik ,

Múrate, vs felsö Stajep Qrsz. '5 igen szép séfeáló helyet

Júdenburgi kér. Mur folyó- formáK'

näl l^o hJUakkal ;'sbk vas Mure la, vs Franc'zia Ország

"hámora, és i sóháza va- iseré^rrázt. 2,030 I. varinak

ríg£'ó¿r.' Ez a' tájék a' îenre szeg fabr. kôszén turfa¿ és

' igétí jó. ;i márvány bányáji- '

Mürauy Olomuczzí* Ersékhez Murek , Moos Stiriáriak Grä-

tartozó mVs Morva Orsz. 1 tzi ker. Mur folyónál 156h.

'Ölcfmliczi ker. 3,5 h. ¿3 3.50 1» és¡ 1 vámmal.'— 1767-ik

Múfaízano., va a' Genuai Her. Esztend. ez a' nivs a' tüi

' <i,ii6 \. által nagy kart szenvedett.

Ми'гаа , Spanyol Orsz. tarto- Mures, kis kikötö hely Spa-

""mán,y, melly Cüenzatol e- nyol Asturiában;Prayiatot-

' gësz à' kôzép tengerig ter- rkolat)ánál. } ''■>

' )eñ, hagysága 250 □ mfdre Muret, ("430 30' É. Sz. xqo'-g

1. száma 337,690 raegy,há- K. H.) kis vs , és kerj FÔ

tulsó rétzei igen faegyesek helye Franczia Orsz. fejsó

a' nyug. Sierra Segura la- Garonne ker. Longe (Rheze)

possabb. Ezéin, 'tartományt folyónak Garonnéba víalo

Segura Xucar , és Guadalen- béfólytánál , 3,150 L poíztó,

' ~ tina vizek follyák keresz- gyapjú, és hamis poirczelán

tul. Levegö ege tiszta , és fabrikával ,vágó marhával

egésséges, földje igen ter- kereskedik.

mékeny , 's jól míveltetik ; Мигу , folyó viz a' Bádeni

sok bort , deligyümölcsöt Nagy Herczegségben , a' fe-

riskását , czukrot , olajt, kete erdöben (Schwartz

éspártot, timsót ^ selymet, Wald) ered Freudenstadt-

gyémántot, rubint , és A- hoz közel , és 15 órányi fo-

metist köveket szolgáltat. lyása után Rajnával eggye-

Az egész tart. 6 osztályok- . sül , leginkább a' feket»
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erdôbéli fa levitelre szol- sokan Zsidók.

gál ; innen veszi nevit Bá- Murr, Neckar folyd viz ágá-

denben a' nak neve Würtenberg oszt.

Murg , kerület; melly mint- Митrach , a' Kaukasus! Chai-

egy 78,910-re 1. számlál ; Fö dak Chánságban kerület,

vssa Rastadt. , mellyet 800-ra való töbnyi-

Murga , Német falu Tolna re Török fartiiliák laknak.

Várrti. Fuldes ura Jeszensz- Murray , 1. Elgin,

ky uraság, határbéli fold- Murrhardt , kis vs Würtenberg;

je termékeny. • Also Neckár Orszégbíróság-

Muri Mury , kath. mvs. az ban , Morr f'olyóvizinél ,

elöbbeni szabad hivatalok- 1,880 1. eggy egésséges kút-

ban' Helvecziának Aar- tal; 1765 ik Eszt. elégett.

gaui ker. Reuss,és Hallwei- Murro de ßurrageiro , a' 4000

1er tó között , egy hires lábnyi magos teteje a' Gere¿

Benedictinusok monostorá. hegységeknek Portugallia*

val,ennek Praelátussa eggy- Entro Duero e Minho tart.

szer'smind a' Német biro- Mursa , major, et minor, Vs

dalom Herczege is , és csú- al. Pannoniában , Hadrian

pán csak a' Pápától fuggöj Cs.tól építtetett ; hol most

■ vagyon itt eggy szép Bibli- Bszek. .

. otheca is , és sok régiségek. Murschedabád , (24? 1,5' É.'S'z.

Mur/a, nagy vs Nigritiának 106 o 5' К.' R>) , nagy , de

Bambarra tart, itt a* S/.e- igen megcsokkent, vs Ben-,

recsenek nagy keresltedést galiában Ganges folyón'ál

üznek sóval. 1 kastéllyal , a* Nabob kert-

Murnau , mvs Bajor Orsz. I- jivel i Fakir CoUegiummal,

sar ker. közel a* Staffeíto- szép kertekkel eggy derék

hoz, 219 h. és 1,070 1. kik- Pagodával , ¿s eggy a* Mek-

közül sokan tollfestök. Itt kái níecset formája szerént-

sok len terem. , épült Jaffe Cawn nevü me-

Muro , vs Nápoly Orsz. Basi- - csettel. " n '

licata tart. , eggy Püspöft-" Murseau^t , mvè Franczia Of-

séggel. ' ' ' J'sz&g arany donib bszt. aio

Muro, (38° 5*7' E. Sz. 160 ai' К. h. és jó bor tecniesztéssel.

H. ) vs Spanyol Valencia Mursee , (460 30' 42" E. Sz.-

tart» 2000 lak. 340 9'K. H.^ ys Waadt Hel-

Мш-o , vs Nápoly Orsz. Terra vetziai kant. $,$00 l.

di Ottrantó ta/t. 1,500 1. Milrstndt , 1. Münnerstadt.

Murom, (5.50 7' E Sz. ¿5°! z6' Mursuk , L Mourzuk.

30" K. H.J keriil, vs. VLadi- Murten Moratum , ez elfttt ha-

mir Orosz Helyt. Okar, és eonló aevÜ Ország' bíroság*,

Muromka fóknál ,'$00. h. 25 • ntost pedig hasónló kerü-

templ. sklast. 6,soo 1. Vagy- . - let{ Fó helye- HelveWiaí 
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Muros, kis va Spanyol, Orszi(. 3 tempi. Itt verettetett meg

Galicia tart. Татар ifdnak 1476 Eszt. Károly Bufgün-

Tembréba váló béfótytánál. . diai Herczeg a' Helvetu-

Murowana Goslina1, Nemejs Vs soktól , 26,000-et , és az e-

Posen Hercz. Prussua Orsz. gész bagázsiáfátelvesztvén,

91 h> és 1000 1. kik közott . ezen csatának emlékezeté-



— 564 —

re épült a' tsata piaczon pataknak Mürzba való sza-

egy c6onthéz,de eza'Fran- kadásánál 1.20 h. 1 ut-erdô-

cziáktól 1798 elrontatott. dohány , ée vám tisztség-

Mitru, ieles ve eggy kikötö- gel, tulajdon Magistrátus-

vel Nipón Japani szigelen, sal, 1 oskolával , 1 potgár

Muruchlong v. Barrulohok , ispitállyal, több vas há-

Bethschuanok' egy ága a' morokkal, 1 kaszá kováts-

: Ny, Kaffer tartomány' bel- mühelyel , póstaházzfcl , Ba-

«.ejiben, 10,000-re való la- rátok* Mast, és 1 plébániá-

kosi vannak , kik Setuäbi val.

folyónál laknak. Musa/ , kis Masai , Musaly ,

M«'«j, Muhr vize, Noricum- Magyar falu Beregh vátm.

ban, Drávába foly. , Musaj hegyinél, vagyon i

Murviedro , (390 4o' 40" E. S. . Ref. temploma , jó bort

170 26' 5Q" К. H.; vs Va- termes/1.

lencziában Spanyol Orsz. Muschuu Mussow , mvs Morva

6,8ю l. Itt állott hajdan Orsz'. Bcüni Iter. Igja fo-

Saguntum vssa , máig is Ij óuak Tayába való béfoly-

látszatnak itta' Római nagy tánál 78 h. es доо Ь'

Amphiteatrum" a' Bachus Muschelbay , tenger öböl a*

temploma, Circus', és más Hottentótták 0¿sz. mellya'

neve¿etes régi épületek om- Porlugallusoktól természe-

ladéki. tes s/épsége miatt ¿zép ü-

MurwinAe/ , nevezetes hegy- bölnek neveztetikf'-

ség Salczach Bajor kerület- Muschiu , vska, és erósség Ve-

ben , Mur folyónál , 2 arany glia szigeten , Quarnero Ve-

és ezüst bányákkal, lenczei öblön , Dalmatiá-

Mury , 1. Muri. hoz tartozik ; va^ynak 1,40p

Muri, folyó Stajer Orsz. Bru- 1. és eggy kikötöhelye.

cki ker. , Austria' határinál Musdag , 1. Mustag.

ered Wild-, és Buchalpesek Muse, 1. Quelpaert, '

kö/.ott, Semering hegynek Musellman , Muhamed' köve-

, tövehez foly , és Bruknál töinek, az azr, a' Törökök'

Murba szakad. neve , Arabs nyelven tulaj-

Murzan , halászok' vssa Nigri- donképen Moslemim annyit

tiában Bambarra tart. Ni- tészen , mint islám Tudóssa,

ger' é.sz. partján. az az annak a' hitnek Tu-

ü/iürz/fo/'en , falu Stayer Orsz. dóssa , mellyet meg 612 esz-

Brücki ker. Mürz folyóvizi- . tendoben adott vala Muha •

nél , 1 póstával.'. med , inne" rontatott el

Murzjteeg , falu Stayer Orsz. azután az Europabéliektol

Bruki ker. Mürz folyónál a'' Mcsleraiu név Mxuel-

ama' vadon ajpesek (Wil- rríannra.

dalpen) közb'tt Austriának Masina , Musendorf Mesína ,

- határinál- . r mvs Erdélyben , al Fejér

Mü'ztAal, gyönyorü, és ter- VÁrm.ben N. Enyedtol n/í

mékeny völgy Stayer Orsz. ora. Az Enyedi "Ref. Colle-

Brucki' ker. Mürz vize fol ja gylum' birtoka , lak. Olá-

keresztül , kilátásai szépek hok egy. és ó hitüek , vá-

6 mfdnyi hosszúságú. sárral.

bñüiizusctilag Märzznschlag , Muszka Eirodalom , 1, Orosz

Here.zesri mvs felso Steyer Birodal. . •'

Orsz. Brücki ker. Fiöst'hintz Mustyu , Fö r«ndü urodalont
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felso Lusatiában , nagysága Musone , melly a'hajdani Pá-

9 Q mfdre 1. száma 8»,53o pai Macerata de legátiót

mégyen , kik töbnyire Wen-

dek , földje homôkos , de

még is termékeny , fôkép

gahonára , fára , méhekre,

's halakra nézve. Az itt le

vo számtalan sök halas ta-

vakköztt, egçy i/zmfdnyi

hosszú , és 1/4 mdnyi szé-

les. Fft helye.

Muthan Muzakow , Neisze fo-

lyónál , 196 h. 1,400 1. eggy

szép kastéilyal, s tempt. 1

papiros malomm.il , pipa

fabr. timsó hutával , és mé-

hek' tenyésztetésével.

Muskitn partjai , Mexicóban

Nicaragua , és Honduras

kö/ött , a' hadra termett

foglal ja magában, nagysága

64 Q mfdre 1. száma 329890-

re mégyen, Fö vssa Mace-

rata.

Musstirt , bérczek Asiában Mu-

stág, vagy Imaus hegyek-

kel.

Mussata Moss'ola , vs Bamb*

tart. Kongo Ország. Also

Guineálian a' parti folyé-

nak a' tengerbe való bé-

folytánál , effgy jeles ura

sáf' Fö helye- A' Hollanság' Fö helye. A' Hollan-»

diai hajók itt nagy keres-

kedést üznek , de ezt a*

Portugallusok , kiknek kó-

zel letévíl helyeik vagynak

igen akadályoztatják.лшлиг ) и. ллсхи*- 1 с*- 1 ci i д. g, иди иену »- j v*.«

Mushitoktól lakattat ik az Mussidan , L Mucidan.

Országlás' formája Respub- Mnssiilac , vs Franczia Orsz-

likai; Országokba semmi- Morbihan oszt. ,360o 1.

féle Europa it az Ango- Muss/ebourgh , l. Mouszle-

lokon kívül (kiknek hatal- burgh.

mok alatt élnek) bé nem Mussy Г Eveqe , v. Mussy suü

eresztenek. —. Ezektöl az t Seine, vs Franczia Orsz.

Angolok tigris , és ltecshe Aube oszt. Seine- folyóvizi-

nél 1,690 1. és szolömive-

léssel.

böröket , festofákat , gu-

mit , balzsamot , Bassapa«

rillt, tekenosbékák teknöit Mustog Musdag , hajdan Tma

's t. ef. kapnak. us, nagy de keveset, esmé

Mnskoguigen , 1. Creeos. ■ + - -1-

Muskonisi v. Miósknnisi , szá-V

mos kis Azsiai szigetek. Az

Adriai tenger' oblen ; de e

zek közül csak Muskonisos

szigetit lakják a' Görögök.

Musna , Meschen , Müschen ,

Mosne , Musonia, Kir. sza-

bad mvs Erdély Országban

Medgyessi Székbep , a' Szá-

szok tart. Sászok , és Olá-

hok lakják , 1 Ev, és 1 nem

eggyesüit Görög pléb. va-

gyon , jó marha nevelése

Kir. ruházat igazgató he

lye, és eaját Magistrátussa.

fA"sone , kis hajókázható fó

Olasz orsz.Lagunébe foly. In

nen vette nevezetjt a' ha-

sonló nevü Olasz Qrsz. Qsz-

t4ly t. i,

* ГЭ J ■ ■ i

retes hegyseg,ez fok neve-

zetek alatt az Esz. India

he^yeitöl egész Siberiáig

terjed ki a' Kontai hegy-

ségnpk eggy része , teteji

hóval,és jéggelvannak be*-

fedvé.

Mustapha - Pascha - Kiupri , v»

Romania' Kírkeklesi Sand-

schaksàçban , nevit ama*

szép hidtól veszi , mellyet

Mustapha Basa itt Maritza

fon építtetfttt. Nagysága m

hídláb a' híd négyszegleíiii

Rövekböl van készülve , és

200,000 Tallérba került. —»

A' kôrûllévô tájék termed

keny.

Mustapha Pascha- Pnlanha , esry

erosség Buljaria* Viddint

Sandschak'-ágban ennek t oî.
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tésén kívül 4 szegletes kö- tatnak , es nagy darab fol-

vekböl készült négyes falai det foglalnak el Maráwi

vagynak , es 8 tornyai , de tónak nyúgoti részén.

a' közel lévô hegyek miatt Mumfferabad , "■ tartományka

magát nem vedelmezheti. a' keL Perzsia Kaschmir

Mustigannim , 1, Mostagán. tartbihánynak ész. nyug.

JMusumelli , kis vs , és régi részén mellytöl eggy sürü.

kastély Sicilia Val di Ma- erdft által válaaztatik el ,

zara tart. Mejli hegyinél, 1. kik Bombasoknak nevez-

Muszul , 1. Mossul. tetnek. Muhamedánok de

Mutegovit* , falu Cseh Orsz*. tulajdon Fejedelmek va-

Piakonitzi ker. г Kath, tém^* 1 gyon.' A' FS' vssa hasonló

plom , lent, kendert vetnek. nevü. ■

A* falu mellett fekszik a' Mycone , szíget az Archipèla-

magy Zbanhegye, ennek guson gabonával , borral ,

tôvénél koszén találtatik , olajfákkal,' és' fügével Ы5-

közel innen fekszik eggy velkedik, de víz , és fa n'él-

romlött vár. kül szükplködik , töbnyire

Mutina, Ь Modena , hajdan Keresztények , és Görögbk

erös , 's fényes vs, Parma lakják, Fö helye. "■

vssal együtt épült, sok os- Alycone , vs 4,000 1. 1 kiktító

tromot , és viszontagságot hellyel , szôlômûveléssél ,

kiállott. és tengeri hajókázással.

Mutowa , eggy a' Kuriai szi- Mycone , mvs ugyan ott 1000

getek kbzzül, van egg"y tüz .1. Eggy Görög Püspöft' szé-

okadó hegye. ke , van bör , saffian, ¿és

Mutsehen Mutzschen , vs Sa- kordován fabr. a' haióká-

xonia' Li'ptsei ker. 145 h. ,zással nagy kereskedést«iiz.

és 640 1. Ezen a' tájékon Mygdonia , 1) Macedoniának

Quarcz' kristályok találtat- eggyik tartománnya / 2)

jiak,mellyek Mutschi gyé- sziget Macedonia mellett»

rnánt név alatt ösmerte- Mykenae , Argos tart.ban'Gö-

sek. rög Orsz.ban , j teles ¿ éi1- Aé-

Muttam , tengeri kereskedö pes vs Argos vstól' ^tx }Sta-

helység keleti Indiának dium Agamemnon■■ lakhe-

Travancore Angol tart, ezt lye , Her'aklidaktól htegvé-

Keresztények, Szèrecsenyek, tetett , áz Argosbélifeiitôl

Zsidók , Törökb'k , és Ban- vetélkedésb&l elposztátta-

jánok lakják, " tott, : T ' " 1 1.-/ i 'л*

Muttersdorf, mvs Cseh Ország" Mylau , Nemes vs Saxonia

Klattaui ker, 118 h. eggy, ... Vóigtlandi ker. Gälzsch fo-

pálotával , 2 üveg huták^ lyónál 230 h. és 1,610 1,
îtal , és 1 csipke fabrikával. ezek közt 300 Jtak¿csok ,

Mutualis , 1. Motualisi gyapjú karton , és muselin

Mutzig , vs Franczia Orsz', szôvésével fpglalatosliod-r

alsó Rainai oszt. Breusch nak. Itt van 1 tímsóbánya,

foiyónál 440 h. és 2,360 1, Mylendouk, 1. Korschenbroich.

Mutzschen, 1. Mutschen, ' ,Mj//«»(3i° 13' É. Sz.) vs Na-

jMuyden, 1. Muiden. tóliában , dohánnyal , pá-

Q/luzakow , 1. Muskau. muttal, és viasszal keres-

ffîuzimhaerek , népség déli A- kedik. Maig is láthatni itt

frika' belsejében, ezek em- a' régi Miletus omladékit,

ierevöknek lenni mondât- Myriagram , 1. Gramme,



— 567 —

irinmeter , I, Metre. pus» Adraetea , Parium é*

yicat, vs a' volt WarsóiKa- a* többi.

lisch oszt.. , Myslemtii , beriilet Galliciá-

yschkin , (.57°* 50' E. Sz. .560 ban igen terméketlen.

5' К. H.) her. vs Jaroslaw A' lak. tbbnyire favágással

Orosz Helyt. Wolga folyó- foglalatoskodnak , és fa esz-

•íál, ií7 h. 27 deszkaboltok- közök elkészítésivel ; ezek

kal, 630 1. kereskedést üz. azután Krakó vssában té-

Ша, tart. K. Asiában , Bi- tettnek le, a' fa, és fa esz-

hynia , Olympus hegy , közök kereskedését az he-

'aicu; fóvize , és Hellespon- gyek és erdök közt lévô Sola,

;us között. N. és К. Mysiára ésSkava fók igen n^gyon e-

)szlott: az elsöben Caicus , lomozdítják. Fö vssa.

ís Evenus vize körül , hires Myslenice , kozépszerüen van

'ölt Pergamus vsa Selinus épülve az Ország útja mel-

ó' két partyáh Germa vs.- lett fekszik, Raba folyó" vi

ol 25 mfd. Pergamene Or- zinél , egy Német Kathol.

zág Királyinak lakhelye, tempi, és oskolával , eggjr

tik közül ezt Eumenes igen vámházzal, és' nóstával.

zép mesterséges munkák- Majore, I. Mayssur.

tal , és bö konyvtárral fel- Mysztniec , vs Plock Varsói

•píttette, Adramittium , Ca- volt oszt. 980 h.

cus vizénél; Pergamustól Mjr-fatn, az az légytó Island

3 mfd. egy tenger fokkal. ezigetin eggy tó melymin-

,' kprnyékben Horarrus i- dég fiistölög.

ejében Ciliciusok laktak ; Mzcheti , mvs Tiflis Oros»

; ehez közel esettTroas tart. Helyt. Aragwi folyónak

i.'.Kis Mysiának ieles fóvi- Kurba yaló béfolytánál »

e Aesepus , Granicus , Katholikosznak vagy a' leg-

íellynek partyain elöször föbb Papi személynek széke,

yözött N. Sándor Darius Mzczannow , vs a' volt War-«

lien, Paesus, Tarsius , és sói oszt. 130 h. és 1,160 1.

hyndacus hegyei : Mysiai Mzensk , ker. vs Orel Orosz

lympus, Rheae hegye 's a' Helyt. Ssuscha folyönäl,

Lakosi voltak : Dolió , 1,100 h. ,5,600 1. és l gaz-

ligdon , 'sa' t. népek. Tar- daság oskolájaval, viasszal,

>mányi voltak : Olympe- mézzel , kenderrél , é& ga^

a , Abretene , és Morena ; bonával kereekedik. />

>bb vsi Lampsacus , Pria-

<*•*••• 1 • . ■ . ' *''«•,• *V° ■• -

:' '•"!■»• ' \ f . i ■: 1 ;

N.

' / • ' ' , ' ' * ' • » ' -

rden, 1. Naerden. Nabathaci , népség régi Ara-

son , vs- régi Palaestiná- biában Petraeában , Eu-

in , Jordánon innen, Ca- phrat vîzétôl a' vörös tenge-

íhoz 9 mfd. rig el volt terjedve.

rilt. Vs Tunis birodalom- Nabburg, vs Bajor Orsz*. Re

in a' tengerhez közel fek- geni ker. Nabe folyónáí,

ik , itt sok fazekas mun- Venedig kiilsô várossal?,

ik készétettnek , és sok 230 h. és i,,54q 1. számlal

giségek találtatnak. az Ország tanácsának Széke,
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Ntfí* , Nabus , fó Bajor orsz. vagyon eey kikotñhelye i

l 1 i ' I . !. iL ' -
ban Fii htel hegyen ered 3

ága van , ezek' eggyike a'

CsehLnek a' második Haidéi-

nek , és a* harmadik Wald-

nabéinek neveztetik , ezek

Purk kastélnál Leuchten

berg tart, eggyesülvén , fo-

lyóvá válnak, meliy foly-

tában Vils , Pfreimbt , és

Schvvarzbach patakokat fèl

vévén , itt már hajókázha-

tóvá válik. és Regensburg-

tól. i órány ira Dunába sza-

kad.

JUablut, v. Napiusa , Nabolos ,

kereskedö vs Palestinàban,

és » kaslélya, 1 kath. ési

GÖrbg Erseknek lakóhelye.

Hudariin, vs â' volt Varsoí

os/.t. most, új Lengyel orsz.

440 U

Ndd<ud , Némefc fain Baranya

Várm. F. U. Á' Pécsi Püs-

pök , kinek jeles nyári kas-

téllyával, és igen szóp kert-

jével díazesíttetik. Lak. kat.

ezek többnyire szölömive-

léssel foglalatoskodnak, fek-

szik Pécshez , mintegy 3

mfdnyire , haiárja a* ter-

mészetnek ' szép javaiVa

megáldottatott»

hajdani Sichern vs'helyén, A'adtídurg , nemes jószág, ¿s>

egy keskeny, de termékeny mvs alsó Austriában , Leit

vo^pyben fekszik Garizim ,

ésEbál hegyek közt ; Jeru-

Salemtol 6 mfdnyire esik,

A' vst Torökbk , Arabsok,

Samaritánusok Zsidók a'

ha és Fischa fó vizek ösz-

ve folytánál 70 h. és 1 nagy

v«rróf ö fahr, melly VI. Ká-

rollytól szereztetfitt. Ittsár-

g-a réz is készítetik.

líiknek itt 1 sinagógájok Nad'lvorgcbirge v. Cup Agulh' s,

van, és Jakobiták lakják. Afrikának dél i vége a* Hol-

Lak. sok gyapjút féstenek, landia Cap tart.ban.

és naey kereskedést ц/.пек. JSadend.il , Nädeldal, vsFinn-

TRachitschewan, Nachtschiwan,

Na- hts- hischewan , új 1780

ban épiilt vs Jekaterinos-

law Orosz Helyt. 2487 b. és

76.50 1- kik többinyire Ör-

mények , ezek selyenv,pa-

mut, és kézimívekkel foala-

latoskodnak. Itt van az Ür-

mény Püspok széke.

T&afíhocl , Kurland Saganiai

Urad. és vs Cseh orsz. Kö-

nigingräezi ker. 270 h. egy

hegyen épült várral , 1 Cs.

Kir. Posta házzal és 1 Dé-

kány tempi.

Nachsia , Naxia , másként Na-

xos, s/isret az Archipelagu-

son , földje i^en termékeny

borokra , deli gyümöb sijk-

re, pamutra , selyemre olaj-

ra, márvánvra 's t. ef. néz-

ve. Lak. száma 8°oo mé-

gyen kik között , 1.500 га

с îiholikusok. Fo vs«

land Orosz Helyt. a' Both-

ni tengerôbôlnél, rzérna, é*

harisnya kötö mühelyek-

k«;l , és egésséges f'orrások-

kal. _ /

tíadin , kis erftsség Dalmatzi-

ánakZara Grófs.gában, Aut

striai bir.ban.

Nad4 ;essiei ek , ( Sorix^ és Si-

werek szabad népség ész.

Amerikában Mississipi fóiól

ny.ra.a'Sz.Péter fónak mind

a' két partjain ; Tastek' é-

kesítésekre nézve 11 ágak-

ra ' osztatnakrfel , ezek ko-

ziil 3 (ói Nadovessierek, a

többiek lapálysági Nadoves.-

siereknek neveztetnek. 2000

hi.dakozókat állíthatnak.

Ëzektôl regenten az Assi-

nipoilek V. Assinibulek el-

párloltak . kik most Wini-

pig tavánál laknak.

Nftdsch , 1. Nedsched.

8асЛ^;в, a' tengernél fekszik, Nádudyar, mvsSzaboks Várn^.
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jen, Kaidszag' й) szállás, és

ïzofc cszló kóztt, F. U. több

jemes fam. Lah. Magy. hat.

is réf. tul. pléb. posta hí-

íatallal. Milden javai van-

iak egy fa hivül. Van Nád-

idvar falu Pest Várm.fcen

ь Hajóshoz í'mfdnyire, a'

[alocsai Ersehe. .. ' •■

iwoma , mvs Galliciában

tanislawowi her. egy le

sen Kubai Tatárok mint-

egy 90COO lelhek , az

Asovi, és Caspiumi tenger

hózctt lévft fbldneh nagy

részit lahjáh. Az Oroszok-

hal csah csujpán védtársofc

's íula jdon ibrvény eih alatt

élneh. Csah az Astrarhánnál

lahczóh fizetneh adót.Vagy-

bah nagypamut, szattyán

és selyem fabrihájih ; az Or

el gyüjteménnyel. Az ide ményehhel, Persákhal, és

aló tahácsok soh dur- az Indiaiahhal nagy heVes-

a vásznat hészíteneh a' hedést üznek.

sidóh pedig nagy hereske- Nngapatnam, Negapatnam , az

az Kigy óh, és Elefántok' vsa-

(100 40' "É. Sz. 79» sb', K.

И alatt fehszih Greenwich. -

tól) ez egy megerösitett An-

gol tengeri vs Tanjorében

ést ü¿neh fohép gaboná

al , borral , pálinhával ,

lézzel , viasszal böröhkel,

undadarabohhal , vászon-

al, posztóval , és vaspor-

ikahhal.

ya> 1. Nuddea.

Mt)' Navalia mvs Helve-

iai Glarus hant.ban 130e

és X Kapuczinusok' mo

heleti Indiában , Kolaru fó

víz egy ága torholat jánál ,

van i fellegvára 1 hihötö-

torha , pamut szbvései ;

hereshedést üz.

jstorával. "Az 1388-ih esz- Nagar , v. Nngur , his vs Kan-

ndóbéli ilthozetrftl neve- dahar hei. Perzsrai tart,

tes , raellyben à' 1300a- Hir f'óvizneh Nilabba való

)l á lió. Austriai Ármá- béfollytár/al.

i egy csoport Glarus han- Nagasaki, 1. Nangasahi.

n' lah.tól t. i. 350-IÖI meg- Nagaybuz , fából hészült érôs-

irettetett. ség a' Baschhiroh eilen O-

den , Naarden , (52a 17' renbur.gi Helyt. ■„

' É. Sz. 22o 49' 35" К H.) Nagera, Г. Nejera.

egerösittetett vs déli Hol- JSageran , vs Arabiai Jemen

ndiában Zuid tavánál , és tart. .' ; ;

y 4 órányi hosszú Muy- Nágocs , mvs Somogy Várm.

ntöl Amsterdámig tartó ben , Igolyi jár.ban , An-

esterséges fóvíznél , 750h

1180 1. Vagynah posztó

bársony fabr.

idi , 1: Neguade.

ii , Nogai, tart. Orosz bir.

docstól 1/2 Szemestöl 4 óra

F. U. M. Zirhy fam. L&h.

Mágyaroh, Sváboh,hat. és

ref. tul. pléb és temp.mal.

Buza ,• 's dóhány terméssel.

heletire., és a' nyug. osz- Nagold, fó víz Würtenbergi

tih. A' hel. Nagai a' Fehete Kirs. arany homoh találta-

Asowi tengernél fehszih, tih benne, ez Pforzheim fe-

melly fó vizehtÔl, és Li- lett Enzbe fuly.

íhtól vágatih heresztül ; Nag Id , varos Vürtenbergi

nyug. Nagai pedig Вое, Schwarzlvald Ország bírá-

Dniester hözöLt fehszih, ságban hasonló nevü fóvif»

Irol a' fehete tengerrel zém'l , S< hwarczvaldnah eg-

táros. A' - gyih vblgyébpn fehszih 180»

>i¿ v. Ap¿'a?, hozoaséges- 1. ¿* 1 egéscéges fofWással,
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Wagons ', vs Coïeram mellett, ■ nya, Hónt, Nitra, Nográd,

- Tamjore orsz. Ganges in- Szabolcs és Vas Várm.ben

nensö félszigetben , Ostin- ben is ,' 's Erdélyben Krasï-

1 diában. Anglusokè. - i unábaii, hol; reí*, iskola, и

- tfagorkot , vs hei. Indiában Sei- van. : 's / .! '

kek' státussában hegyek kö- fiagy Ida, 1. Ida.

zött épült erös kastéllyal. Na^r Kdszony , mvs Beregh

Sagpur, (21° 8' ЗО" É- Sz. 970

27' K. H. alatt^ nagy és né-

pes fö vs elö India' kel.

Mafattok státussában Nag-

Naddi pataltnál. A'Bunsla-

зпак , a' Rerari 's Orissai N«&y Kdta , 1. Káta.

llcrczegnek széke. Van egy Wagy-Kdroly , 1. Károly.

fellegvára. Nagy Köröt , 1. Koros.

üagrakat , v. Kungra r Bánya Nagy Levará. , 1. Levard.

vs Seikek tart. Hindostán- Nagy Mihdly , mvs Zemplin

ban, egy a' Bhawtani Isten-

riének szentelt tempi.mal

mellyhez esztendönkentsok

búcsú járások tôrténnek.

Várm.ben, Beregszásztól t

mfd F. U» több nem. fam.

Lak. elegyes Magy. kath.

és refv tul. pléb. \ó gabona,

és bor termö határral.

Jffagur , 1. Nughs.

Nagydg , fó viz Magyar orsz.

Marmaros Várm. ered a'

Beregh Vármegyei hegyek

Várm.ben, Ungvár Várm,

határán , Laborcz vize, és

Stranyán mellett. F. U. G.

Sztáray , lak. elegyes tót.

német , kat. és prot. Itthar-

minczad, só ház , vámház,

kobánya van , jó Iegelte-

tökkel.

ben, és Huszt. Helys.néí Ti- Nagy Petiten , mvs , Erdély

szában szakad

ifaçydg, máskép Szekerem

bánya mvs Erdélyben Hu

nyad Várm.ben, gazdag bá

ben HunyadiVrm. 1 íelleg-

várral a' vaskapu védel-

meztetésére.

Nagy Sink, 1. Sink.. »

nyákkal, mellyekböl ezüst , Nagy Varad, Grosz Wardein,

érczesült arany , antimo

niüm , és arsenicum ásatik

ki. Lak. töbnyire Oláhok

vagyon 1 görög és 1 ref.

tempi, és 1 pléb.ja.

Nagy-Almas , falu Erdélyben

Hunyad Várm, vagynak e-

züst, és aranybányáji.

"Nagy Atad, 1. Atád.

Nagy-Bdnya , Neustadt , 1. Bá

nya Nagy,

Nagy Berezna , 1. Berezna. 1.

I. Dar. függ.ben.

"Nagy-Borosnyo , falu Erdély

ben Háromszéki székben, és

üveghutával.

Nagy-Enyed , 1. Enyed.

flagyfalu , mvs Árva Várm.ben

al. járban, Tótúl Velkavesz

Velidsna, F. U. a' K. kama-

ra , lak. tót. kat. jó határ

ral. Van Nagy falu Bara-

Magno Varadinum. Prív.

hires , népes, régii Püspöki

vs, ésnevezetes szélso erßs'

ség , Bihar Várm. a' sebpss

Koros völgyen , Debreczen-

hez 7 mfd. A' mint közön-

ségesen tartyák Sz. István-

tól ékesittetettPüspciki szék-

kel. Legnagyobb dísztvett

Sz. László Kirtól , kiittKi-

rályi Szentegyházat építte-

tett , mellybe is teraette-

tett 1095 eszt.ben; valamint

II-dik István , és Zsigmond

Király is , I. Károl K. hit-

vesével Beatrixal eggyütt.

Azon Szentegyházat idóvel

I. Mátyás K. meggazdagí-

totta. Több királyi Szent-

egyházakkal , és klastro-

mokkal is ékesült : de a' Ta

tar'pusztítással IV.Bélaalatt
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linden lakositël, és jelessé-

itöl megfosztatott ; sokat

;envedetta'Kuonknak fegy

ereiky és a' III. András, és

KároLy köztt kiütött vis-

.álkodás által is. AJig uj-

ilt .meg a' következö Kirá»

rök kedvezésôk alatt, hogy

! Eodélyí Fejedelmeknek,

i Oszmánoknak portázási

att számosQstromlásokat

iállótt ; 1692-ben ;jutott a'

agyar Királyi hatalom

lá állandótil. Htlyre állá-

ít,terjedését leginkább íol-

« Urainak,helybéli Püspö-

einek tekinteli»kikVitézJá'

ostól ke/.dve Bihar Várm.

ek örökös Fa Ispányi le

en egész 1779-dikig e' vsra

mythortak. Legujjabb dí-

tét nyerte a' M. Patachich

üspöke által , ki ast jeles,

s valóban pompas Pilspö-

i várral felékesítette ¿ Vla-

ia Thenesia Királynénk itt

777-beti új Püspokséget ál-

ított /el az egyesült Görög

íertartású keresztények-.

ek számára.A'várhaz,mely

lost is diszes állapot-

an vagyon , három mvsok

artoznak, u. m. Varad Ve-

encze, Varad Olaszi, és Püst

iöki. Benne nevezetesebb

pületek „és szerzemények

' Ki' Akademia , Gymnasi-

m,. a'i F.'T, Praemonstra-

eneisak alatt a*, Görög

¿ertarfcású PÜ6pükseg;a' Ne-

íes Gonvictus Romaiszeri

artású* a'Vármegye háza,

\ Kapucimisok temploma

s klastroma»^ a' . Plébáni-

s szentegyháeakkal 5egT ,

yütt. Kivülé a' két еще- e

»tü, széptekéntetü püspöi

i Iakhely, a' nevendékpa-

ok' háza ; a' F. T, P»épost

s egyéb Káptalanbélj Ut

aknak szép épületi.Neveze-

ssN.Váradnak az orvoserejü

rdöje,orös bora.derék már

vése is. Hires -az úgy nevé-»

zett csurgó pataka; határa

buza termö, földe fekete

agyagos. Lak. száma mint-

egy 10 ezer, kik többnyi-

re Magyarok , és Oláhok ,

Németek Ráczok ; 2210 Ró-

mai szertartású katholiku-

sok; egyebek egyesült.' 'a

ó-hitiiek, és Reformatusok.

S/.ámos Tudosai .köztt екб

Pázmán Péter ;Eszteçgomi

vóltEraek,és Kardinális.A'Jí.

Káptalan Patronatus jussal

bír benne. A' Rjómai Szer

tartású Püspöks.hez■ ta'rjto*-

nak i N. Prépost, két más

vagyonos , ,1 1 tiszteletbéli

Prépostok ; 16 valóságos , 1

tiszteletbéli Kánonokok ; 1

vagyonos, és7 tiszteletbéli

Apáturok; négyifo Archi-

Diaconusok, 9 V. Archidi-

aconusok , 4 Professorok ,

¿2 Plébánusok , 19 Káplá-

nok , 8 más hívatalbéli-

ek, 5 Deficiensek , 20 kis

Papok; a' Praemonstraten-

siseknek két residentziáji

(Pecze Sz. Martony, és N.

Váradon) l Piarista Colle-

gyium ( Debreczenben ) 1

Караглпцл klastrom (N. Vá-

radon) 1 Minorita residen-

tzia ( Szilágy Somlón ). 1

Misericordianus, Convent,és

Apácza klastrom (Varad Oí

lasziban);e' püspokség alatt

vannak Magyar orsz.ban

Bihar, és Békes; Erdólybenj

Kras/.na, és kôzép Szolnok

Vármk. 42296 Római szer-

tajrfcású ¿ Katholikusokkali,

«— A' Görög szertartású

, Püepokséghéz tar-toznak

egy Nagy Prépostság , 5

valóságos 2 tiszteletbéli ká-

nonokságok, 9. V. Espe'rest-

ségek,, 63 Plébániák , 1<Ц-

papi fczemélyek ; az újon-

nan felosztatbtt Munkácsi

Püspokségb&l is járult hoz-

zá egy kerület.

ánnya, szép vidéke, és fek- Na&?, Nava, fó víz Fratíci.
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orsz.ban Naheweiler mvs- mégyen. Déli részei hegyes-

nál a' volt Saar oszt. ered. век, és erdössek , a' parto-

több fó vizeket, és pata- коп , lapos és termékeüjr

kokat vészen fel, és umf- Nairn vizitöl hasítatik ke-

dnyi folyása után Bingen- resztiil, és Murray tenger-

nél Rajna vizébe foly. E- pblébe foly. Fo, vsa :

zen fóvíznek Rajnába va- Nairn, (,57o .33' E. Sz. 13o 49'

lo béfolyása oka az úgy ne- К. H. alatt) vs hasonló ne-

vezet Birigeni lyuknak,vagy víi fó viг torkolatjánál , 230a

Orvénynek. I. és 1 jó kikötö hellyel in-

"Raher-el-Kelb , 1. Hundsfluss. nen hal , gaboha , marha

Na/ec , vs Fran, ország' Avei- ' és fonál hordatik ki.

ron oszt. Aveiron fóvizinél ^airok , 1. Malabari Nemesek

. 2180 1. réz, ésólombányák- Nata;, régenten Nasium , falu

kal, é9 i gálicz fózéssel. Fran, orsz' Maas ker. Ennèl

Ша/dorf, Német falu Magyar sok régiségek találtatnak.

orsz' Sopron Várm.be , F. "Sakel , Naklo , (53° 8' 18' E.

U. Hercz. Eszterházy Ura- Sz. 35° 16' 25" K. H. alatt)

ság, Sopronhoz 2 7^8 mfd- vsa' volt Varschói Brom-

nyire fekszik , sikos határ- berg oszt. Netze fóvizinél

ja kétnyomásbélibúzátro- 99,5 kath. ésluth. és i84zsi-

zsot, árpát, zabot , és po- dó lskosokkal-

hánkát terem.szöleje nines, THakielnie , vs Poseni Herczs.

rétje csekély , erdeje van , Burkus orsz.

Lak. katolikusok. Waksivau , vs Iran nyug- Per-

Najera , Naxera vs Burgos tart. siai tart. 2000 h. jeles vá-

ban, ó Castiliában. Rioja al- sárokkal. 5 karavánságok-

tal kôrnyékben egy várral,. kal, sok ürmény, és kâth.

3pléb.val, 3 klast.mal, Ma- tempi, egy Ôrmény Ersek-

queda Herczeg birtoka. пек széke , selyemmel, és

Vnila , Neylau mvs Bajor orsz' pamuttal nagy kereske-

Main ker. Selbitz , és Cul- dést üz.

mitz fó vízinél; 1140 1. gá- Nakikow , fo vsa LaalandDá-

licz , vas, és márványkó niai szig. 1400 1. deák op-

bányákkal , és 1 márvány- kolával , 1 gazdag ispitál-

kômetszômalommal , egy lyal, 1 jó kikötöhellyel, és

bányai tbztség' széke, nagy gabona kereskedéssel.

Wainativ, kis sziget az Indiai THalikuegas , Indiai népségSpa-

tengeren , Ceylon szigeti- nyol déli Amerikában.

nél. - THaliaerek , Naluerek Nalusok

Na/01, vs régi Palaestinábañ Szererseny népség Sierra

oft támasztotta fel halot- Leona partjain , felsó Gui-

taiból Kristus az özvegy neában vagy inkább alsó

asszony' fiât Luc. 7, 11. Tá- Senegambiában. Lak. igen

• bor hegyétôl 2 mfd délre alkalmatos pamut taká-

Erdon mellett. , esok. '

Nairn, Grófs. kôzép Scotziá- ^/¡mangan, nagy, de rosszúl

ban ész.ról Murray Frithel, épült vs Sixt vizénél.Tür-

kel.rñl és délrol Elgin Gróf- kestan tart.bán , N. Tatár-

«ággal . nyug.ról , Murray ságban , Asia Orosz bir.ban

Frithel , és Invernes Gróf- Kozák esoportok lakosi.

sággal határos ; nagysága Нащауиаегек, Amaquasok sza-

152 rafdre l. száma 8260-r« had Hottentoti népség a*
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/ug. Kafferland déli re- Morva orez. Olorautzi ker,

ein, ezek nagyok, erös- van pléb. és ]ó kastéllya,

к, szép testüek , jó szívü- 74 ház. 640 lak.

1 , okossak , és bátrak , "ÑamiescAt , mvs Morva orsz.

id állatok böreivel ruház- Znaymi ker. Oslawa folyó

к raagokat , tisztábbak jobb partjári , 1 pléb. 80 h.

mint a' Hottentottok , 660 lak. egy 20 köoszlopok-

z és eleí'ánt csont gyürök- kal ékesített hiddal Oslova

1 és üveg gyongyökkel é- vizén , posztó , és vászon

sítik magokat. Tartomá- fabr. Itt márványkb , to-

rck messzire terjed a' páz, és ametystustaláltalik.

igy parti fó , mellyet ök Ylamletjch , mvs Morva orsz.

lariének v.Eyenek a' Hól- Olomuczi ker. 1 palotavár-

adusok pedig Oraniai fó- ral, és 1 vászon fabr.

.k neveznek folja keresz- Hamnojr, vs Cambodscha orsz.

1, a' tart.hyok nagyobb déli Asiában, tulajdon a-

szre terméketlen íókép a' ranybányákkal.

rtokon , a' hoi a' fold i- ffamoka , 1. Anamoka.

n homokos, és kövecses ; Hamphio, Anaphi, gorogoktól

rétjei igen szépek ; ezek lakott sziget Archipelagüsz-

tal a' marha nevelés jól ban, hegyes , számos olaj-

ilmozdíttatik , sok vad fákkal , nagy móh tenyész-

ati is találtattnak. He- ' tetéssel.

ei vasat, és rezet szolgál- üamptwich , 1. Nantwich. •

k. i" *<"■.'." y 1 Namsio , kis sziget a' Candiaí

at , l.Naarfia. ! tengeren. Л •

bùri'yvi Caücut tart.ban Hams/au , ker. vs Sileziai Brés-

nges innensö félsziget- laui Hrczs.ben Weida fónál,

n , Ostindiában, Brámin 350 ház. 2740 lak. és 1 erös

p Herczeg birtoka. • ' kastéllyal, vagynak posztó,

¡ra , magos hegy Habes- ' -pamut , kalap , «s vászon

iában mindég havas te- ; í'abr. fonállal. és marhával

tkel. nagy kérebkedést üz. *

fny , vásáros Námény mvs lüamur , Namen, Grófs. a' haj-

regh Várm.ben, Tisza fó- dani Austriai Niederlahd-

k bal partján Beregszááz- ban , és eggyike a* 17 Bel-

l 7 1/2 órái F. ü. LÓnyai, giomi tárt.nyok kozül. Ész.

más ' nemes fam. Lak. ról Brabantiával , nyug.ról

Lgy. ref. tul. pléb.vaL a' Lüttichel- határos, általjá-

t. Vitkáhoztartoznak. Je- bán hegyes, determékeny,

épületekkel , posta hí- találni benne vasat, ólmot,

tallal , és jó határral.' kbszént, és márvány követ

sitó, Privilégiált tót mvs ' is. Vannak benne 4 vsok ,

va Várm. F. U. AP'- Kir. ' ésjgí faluk ; 1801 eszt. fog-

mara , egy nagy temp. va egészlen Fran. Orsz. ho»

szép kastély által ékesí- tftrtozott , nagysága 20 Q

, lak. kath. vásárok ig- mfd. Lak. száma 36000-ra

ktak benne esni, határ- megy. Az egész Grófs. Sam-

ko/.ép termékenységü , bre és Maas oízt.ban vala

íyonjai jók , és külömb- részelve. Fftvsa

•к , eladásra alkalmatos Namur ,r Namurum , (50o 28*

djok van. 30" É. Sz. 22o 30' '51'' K. H.

Dicht } N;;miesst, mvs alatt) erßsitelt vs Sanabt*
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ifóvíeilek -Maas-ba va\à bé- . I,yceuma,i ritkasâgôlt gy-üj-

. íoly tánál , fehvéf,e egy szép . teraénye , és, i Püspök, va-

völgybe vagyon. Ez a' ve lamint is az osztály Föhely-

Рйзрокпек,«з az osztály. Ftr tartónak széke. Vagynak

nHelytartojanak széke , va- benne több posztó , pamnt,

.damint egy kereskedö Ta- selyem fabr. de a' kereske-

- bácsnak is. La.k» 16000. Van 'dése csekély. • "VI •* . ""

, 1 fellegvára, Itt külombíe- TSangulor v. Kortal-,Bender ,

le. aczél raunkák készítt&t- ("120 ,50' É. Sz. 92o 37" К. H.

- nek : ú. ra. kés , olió, kard, alatt) vs és kastély Brittan-

. 'más fegyverekkel eggyütt. niai Bombay Elölülösegben,

Közel innen munkáltatnak déliAsiában, igen jó jkikö-

-vas , márvány , es köszen töhellyel.

bányák.. A' kereskedése is Щп-gán , Nan-gan , határ vs

.ríeles», ¿b 'г: <Ште Kiang-si tartom.baii,

Nanoks, h Aschern. . China bir.ban., Szép, népes,

A'ánds , Hajdú vs Szabolcs négy nagy kúlso vsokkal.

Vármegyében, Lökhöz nem Kereskedése derék, azért te-

lómessze, Debrec.zenhez2 mfd le jovevényekkel , 4 vsok

- iah. Magy. réf. és kat. ter- va,nnak alatta. V

mékeny határokkal, és jó TÁangasaki , Nagasaki, vs Ja-

rétekkel. u pan. Kjusju szigetben , egy

Na/iííí, í'ó azon nevü tart.ban Jakujn (azazr. orv-oa:) kert-

Niphdn szig.ben. .тлУ. .;.tel ? Chinai küls.ö vssal, és

Шасвпгу , kis szjg-et, a' Niço- l/kikotohellyeF, 43' 45"

bari szigetek kozott keiet E. Sz. 2300 l^'. ^; 1H. alatt

• ^ Indiábatí , egy .kis Dániai ,.;Qreenwichtöl) ezen egyet-

,LletelepedésseI. ; _ len.egy vsbá,n k¡ereskednek

Viapcjr, Nantejum, (48° №'55" sklávokkal a' Jappní'abéliek

E. Sz. 23° 50' 16" К. H.) Jfö a* HoUandusokkal , és Chi-

!. лг8 Francz. orsz. Meurthe . nabéliekkel. A' vs a' Kubi>

J„ (ezel&tt Lotharingia) o.szt. hoztartozik, ki isegy Hely-

¿000 ház. és 29000 lak.. A' tartó által kormányoztat-

r vs Uulajdonképçn as üj , es jaf .Maniam v,, Ka-sjimatz «

-tó vsra , és 2» külsö ysokra . az az1 ¡Leányok vsának déli

■ 1 osztatik. ;Az ó vs régi idök- része több útszákbtfí/áíl, és

bien épult*, 'inip-en ¿pulejei legszabbhä^a^vannak.Hely-

; -. regulátlanok » az új vsban ' heztetése a' l&gpevezetesbb-

- jefes épületek yannak > és nek, tartatik. ; Д" .vsban 62

szép nagy piaezok , p, o. a' templomok vagyiiak , rael-

királyi piacz, a* Carrière lyek közül legneyezetesebb

: piäcz , ' mellyen egy gyöze- a' Suwa tempi. Az utszák

délmi kapu áll , az- Allianz végin míndenütt fakapuk

piacz, kettós oszloppal a' vannak , ennek.bézárasival

% Francziaés AustriaiHáz ко* más útszákkaj való közb's

zött kotött Alliancz' eralé- elzáratik. Ez vs Dezinw

itezetére , melly 1756-ban szigetével a' Hollandusok-

tôrtént. A' de bon Secours tól épült kbhid által öszve

. ltülsö vsban fëkezik Stanis- kapc3oltatik.

laus Királyhütvessével, tö- Üangis , vs Fr» orsz. Seine, «J

le építtetett templomban. Marne oszt. 2000 lak. vagy*

Van i vs örzö vára , 1 Tu- nak harisnya kötÖ müheJvi.

^ományok' Academiája^ 1 ^angundi ,nagy fó Ganges in
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ínsafélszigetbénOstindiá- lajdonkêpen egy Fagodjének

az az keleti templóme tor-in , a'.iBengalai öbölbe

akaä. -'f1 < s " ;

■hiong-Fu., nagy, és igen

ép kereskedö vs Quanton

íinai tarU egy hegy tö-

inél. Ezeiivs, és Nan-guan

sa koztt fekszik Meisin

gye, mellyen,mivel más-

p járatlan , egy ófányi

van készítve, 's елеп ál-

l mindehnek , a' mi kel.

nya , magossága ezen éke*

épületnek 200 lábnyi. ma-

gában , nyoltz szegletü > és

zöld színre lakírozott cse-

repekkel van béfedve; bel-

sejiben egy 884 lépcsokbôl

- élíó grádics van készítve

egész a' legfelsöbb emeletig,

rainden emelet tetejin több

hegyes szegletek vannak

1, és délrol jbn, által kell .készítve, rnellyeken kis r«z

csengetyük függnek », a' feí-

sö gomb aranyból Van. Min

den emelet 1 folyosóval van

"kbrülvéve » a' metly bál-

ványképekkel, eskütémbfé-

le ábrázolatokkal van Ш-

ékesítve. Ez a' .vs egy Rom.

kath. Püspöknek széke, van

nak több konyvtárai , se-

lyem , virágos atiasz , és

posztó fabr. A* kbzijnsége-

lom kender termesztés&el, . sen^kedves .pamut pofrtékáJk

gyolcs szüvéssel. t_ . is&rgai ¡pamútbdl даеНуек

awrh, egy a' NicobaVai - -Nankinnek neveatetnek, itfc

getek közzül keleti Indi- készíttetnek legjobbap.. •

an, egy kis Dániai meg- fermetés, v. Nomnetes, tnépség

epedéssel. .- •> -regi Fran. orsz. ban . Nantes

•tag , Kiangningföu , (32* - ker.ben. г. ¡ ¡ .f

4o"VBr Sz.) atott) íovssa Nen - ugan -fu , kereakedô va

ang-nañ Chinai tart.nak, r¡ Kiang-si Chinai tart.ban.

elötfc .itt "volt a' Császár Шпрага, vs Auhd Briftan. tart.

ítása, Kiansf torkolatjá- déli Asiában , egy mocsároa

1 fekraiki Lakosi'száma tájékon , a' hol sok vad ál>

millionira megy, 40000 latok , ú. m. tigrisek , vad

itárokon klvüJ ,noha mar ökrök , elefántok 's t. |ef.

vs' harmad/ része düle- tartózkodnak* У v..

kbe van. Utszáji mint- fiant , vs Fran. orsz. Av.eíron

y 2g lépésnyi szélessek , oszt. 2270 lak. . , . *•

eknek közepe négy szeg- Nanterre, mvs Fran. orsz. Sei-

ü nagy kék kövekkel , ne oszt. Seinehez közel , 41З

ïlei pedig tüzkö'vekkel haz. és 2300 lak. Párisba ,

n kirakva, ezek egyenes- mellytöl 3 órányira esik ín-

k, és minden 100 lépés- nen , sok disznóhús , és pas-

ire i kapu van, mellyek tétom sütemények vitetnek.

szakának idején bézárat- kantet, Nanmetes, (47o 13' 6"

tnak. Házai nem jelesek, É. Sz. 16 0 7' 1" К. Ц. aiatt)

tiérre vannak befestve. Е- | fö vs Francz. ország' alsó

ssége jegyzésre méltó. A' Loire (ezelött felsö Bretag-

on kivül van egy neveze- ne) os/tályba 5 külso vsok-

s porczellán torony , tu- Kalt 13000 ház. és iab.

enni.

■aido , egy a' hét Niphon

geti tart.ból Japon bir.

n; hataar-t-kbol all, föl-

hégyes, homokoô termé-

tleú. , ,1 .

<kahg , vs Kiang-si tart.

n, China bir. ban , hires

yangftó partján, melly

mfd hosszú, és 40 szélës.

atta négy vsoK vannak ,
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^yíJnyorütájekon Loire iobb tud. il. szoriyeg , vaat&g W-

partjan. Itt van egy Püs- szon , musselin ,- papi-

pöknek , Fóhelytartónak , ros, es bör fabrikájj , pa-

az osztály Tôrvényszéknek mût, es selyem foruS mühe-

helye, nem külömben 12. lyekkel. Kereskedése és ba-

katon. Divisio-Generálstáb' józása is jeles. *

лгёке. A' közhaszon rendé- 'Santuket j sziget ész. Amerika

léseihez tartoznak i foldmí- partjaín Majsachusets szab.

velésre,'s kereskedésre ügye- - Státuseában , nagysága 3

16 táreaság , 1 Lyceums :,э i : □ mfdré, népessége 4700га

nagy Konyvtár , 1 füvé>z megy , ki,k tö'bbnVire czet-

kert, 1 Rajzolatok.'- gyü¡te- bal fogásból élhek , erre

ménye , 1 Hydrographià , ícsak egy alkalmatos helyek

¿b 1 hajójrázisbéli oakola , van , t. i. Scherburn nevü

s nagy íspitályok. Vannak "kikötßhely.J-, vï'i .

itt nagy fayence , karton , fiantwiph , 'Namptwich. , vs

kotéljártó , czúkorfozñ , es Chester angol Grófs4gban ,

haióépítés fabr. A' kéreske- - Weave*>fóvíz , • és a' nagy

dés igen jeles fôkép a' Spa- mesterségesen készült folyo-

»yolokkal, és a' kel. India- nál , melly az elöbbenivel

iakkal. A' kissebb hajók egybekapcsoltatik. Itt sok

egész a' vsig feljöhetnekt , só . sa>t , pamut marériák,

a' nagyobbak pedig Paim- . és czipök készülnek el, ezek-

boeuf kiköttinel raàradnak, kel kereskedést üz.

innen a' portákák v. Loire, "Hbn-yàng-fa , vs Йопап Chinai

v. más mesterségesen készült tart.ban , az-élelenire valók*

folyóvizen vitetnek a' szá- i itficsróságáról igen neveietes

raz foldre. Ez a' vs a' Nah- mivel mihd azokat a' ter-

tesi rendeléerftl igen neve- mészet itt nagy bösegben

zetes , melly által IV. Hen- adja.

rik 1508-ban a' Reformátu- T^aox, I. Lancelotta.

soknak szabad vallás gya-í WapogedJ; mvs Morva ország'

korlást èngedètt volt, de Hradischi ker. March vizé-

ezt KiVw Lajoe 1685-ik eszt; •. nél , 393 h. 2290 lak. kastél-

visszavette. . '■• - i'-b lyal , savanyú víz források-

lÜanteul le Haüdouin , vs Franc. kal, 1 tártomány dékány-

orsz. Oise oazt. 30.5 h. és 1420 ■ sággal , és só tárházzal.

lak. ííc.Ií».'. , i*J ffapaking\ 1. Lieu-Kieu.

^an-Tschang-Fu , fö vs Kian-si Napal , L Nepal.

Chinai tart, a' Vire-Kinály' Ñapeáis, fó régi Europai Sár-

széke , porczellánnal j eles a' mátiában és Daciában.

kereskedése , ez King -the- Naphilus, fó résfi Görög orsz.

tsching mvsba , mellynek ban Arkadiában. 

.íyessége által konnyen meg

lehet külömböztetni másfé- mellett, ny.ra Ascher, dél

ie porczellánoktól. re Zabulón földe közt, Ju-

ÎSantua , (46o 8' É. Sz. '23° 18' daeának északi szélén ; Ci-

К. H. aiátt) vs , és ker. fö nareth , és Kedesxh vsokka!.

hely Fr. orsz. Ain oszt. egy Jos. 19, .33—37.

tó vég¡nél32i h. és 2790 lak. Naptia , 1. Napoli di Romania,

külümbí'éle fabr. vagynak, JVapiut/г , í, Nablus.

Jüapo-



ipoleon, most Bourbon Ven

dee io vs Francz. orsz. Ven

ice oszt. Yon vizinél 6,30 1.

gabonával jeles kereskedést

üz , és alkalmatos fekvése

miatt'most jeles vsnak len-

qí mondatik. 1. Vendée.

*poleoru*igete , 1. Lobau.

poleonslandnak, neveztetnek

\ustraliai új Hollandia'

S'uytiland déli, és délnyug.

jartjai; ennek a' tart.nak

íossza 1000 órányinak tar-

atik , 160 külombféle nagy-

iágú szigeteket foglal ma

caban , és 2 tengeröbölt,

öbb kikötö helyeket, és

nély öblöket — Azúgyne-

'ezett Bonaparte tengerö-

iöl' kerülete isomfdre megy

nnek bémenetinél feksaik

.' nagy,és bútorságosCham-

agnys kikötöhely, úgym.

zelött a' 7 szigetekböl álló

-eobeni Archipelaffusz.

loleonviUe, ezelö^t Pontivy,

s, és ker. föhelye Franczia

rsz. Morbihan oszk. Blavet

Svizinél 3090 1. és 1 Lyce-

mmal, vannak takács.mü-

elyei: gabonával,és vászon-

al kereskedik.

oleonvitle , (rnáskép Roche

s Yon) új vs Francz. orsz.

endée oszt. 8.50 1.

oli , 1. Neapel.

oli di Malvas ia , Malvasie,

GörögöknelMonembasia,

tôrôkô"knél Menewtsche,

ijdan Epidaurus, Limera,

ngeri, és kereskedö vs, Mo-

a török tart. Braccio di

aina ker. e£y kis köszik-

> szigêten fekszik ez a*

irazfölddel, egy fa hid

tal van egybe kapcsolva ;

■2000 számláltattnak, van

y yára , és 1 kikötöhelye,

ее' vs egy Görög Mefro-

litának s/.éke. E/.en kör-

ékhen terem a' legjobb

ilva.cïaibor.

ib. tfix. III DAH.

Napplach, falu Karïnthia' Vil-

lachi ker. Desen patakánal,

aczél hámorokkal.

flapoli di Romania , Naplia ,

megerösitett teng. vs Mnrea.

Török tart. Zakonia ker.

Golfo di Napoli t.ôbôlnél.

6000 lak.at számlál , van

benne 1 Synagoga , 1 \6 ki

kötöhely ; nagy kereíkedést

fiz borral, gabonával, olaj-

jal , pamuttal dohánnyal

és selyemmel. Egy Bessá-!

nak , és 1 görög Érseknek

széke.'

Уаг , fó régi Italiában most

Ñera.

Кагацпи , hegy Andes hegye.

déli Amerikáb. Cusco, Quito

Lima, és Peru tart. ok köztt,

ebbftl több fóvizek veszik

eredeteket.

Narbo Martius , 1. Narbonne.

Narbonne , tart. Francz orsz.

elôbbenî alsó Langvedoc

tart, magában foglalja Nar-

bonnei Püspokséget , és a'

St. Ponst, földje egy keve-

sethegyes, és nagyobb rész-

re kovecees , és igy a' gabo-

nára nézve nem igen ierirté-

keny, bort îsktveset, de

olajtsokat terem. Erdoségei

nagyok marhanevelése jeles,

Van benne sok só , vas, és

màrvânykô.Most Aude oszt.

nak része.

Narbonne , (43э io' 58" E. Sz.

20o 39' 59" K. H. alatt) Nar

bo Martius, hajdan hires vs

Galliában Volscusok fôldén;

most jeles megerösitett vs,

és ker. föhelye PVancz orsz.

Aude oszt, hasonló nevüfó

viz' torkolatjánál, és a' mes-

terségessen készült La Ro-

bine fónál melly által a'

tengerrel kapcsoltatik. Van

nak 2100 h. lab. pedí» 9100-
• ra számláltattnak. Emlété-

zetre méltók: a' fñ tempi,

sok márvány , emlékoszlo-

37
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pokkal, illyen р. о. az Narew, vàrçp Bialystc

okos Philipp (Philippus sa- Helyt. hasonlónevü fóvifi-

piens) Királyé; az elöbbe- nél 83 h. mellyek közül 2.0-

ni lirseki Palota sok felül an puszíjík^ es 430 1. kpzel

irásokkal , és jeles Római ide soTk komjó ter'em.

régiségekkel; vannak benne: Nargen', Nargfyö, kis szig. Fin-

hajókázni tanitó oskola,szá- landiai teiigeröbölnel Revál-

mos fabr.Londrins nevü poez- hoz kozel. . ., ,

tókra(Ang.posztó) A'gaboná Xarini , varos Tobolsk Orosz

val,mézzel,olajjal,poszlókkal Helyt. Jhiasonló nevü íovíz-

'3 t. ef. való kereskedése ne- nél, melly nem messze a' vs-

vezetes, valamint a' hajó- tól Ob fóba szakad, 230 h.

kázása is fokép Levanteoa. és 1600 1. k'ik bupdadarabok

Kis kereskedohajók , a* csi- , eladasával, és halászással

nált fóvizen egész a' vsig foglálatoskodnak.

jöhetnek, a' nagyobbak pe- Narin-Kale , (A* Caspiumi Ka-

dig Nouvelle kikötöhelybe pu) keskeny 2 felleg várak-

kötnek ki. tól védelmeztetett szorosút,

Nardo, Neritium, vs Nápoly Schirwan ny. Per/.siai tart.

orsz. Terra di Otranto tart. ban Derbent' körny ékében.

8000 lak. és 1 PQsppkség- Lak. selyem takátssággal

gel. foglálatoskodnak, és keres-

Narea , v. Enarea tart. Habes- kedéssel.

siniában, arannyal igen bö- Narisci , vitéz népség réginé-

velkedö tart.nak mondatik, met orsz.ban,Marcomannok

ennek Here zege, és népe fel- szomszédsagában , Renus

vette i6-dik században a' egybè folyása, és Duna kö-

keresztyén religiót. zött, Ingolstadt kürül.

Л'areata , Narenza, Naro , fó- Narn , fóvíz Austriában Ens

viz ny. Dalmatziában, Bos- fölött, ez Eixendorf alatta'

niának határiuál ered tor- Dunába foly.

kolatjától egynéhány mfd- Narni, Narnia , Nequinum ,

nyire hajókázhatóvá válik, vs Spoleto Herczs.ben, egy-

és Fort-Opusnál az Adriai házi birtokban egy magos

tengerbe foly Ángolnákkal hegten, szép, éstermékeny

bövelkedik. Torkolatjánál térségen, 5000 lak. számlál

sok mocsárokat formál, me- 1 Püspöknek széke. Itt sok

lyektôl az egész kôrnyék régiségek találtatnak.

marhákra.ésemberekrenéz- Diaro, varos Siciliában Val di

ve olly egésségtelen , hogy Mazzarában 2160 h. és 8460 1.

kozmondássá vált: Naren- Narona, máskép Narenta, vs

ta megvan az Istentöl át- Török Dalmatziában , a'

kozva. hasonló nevü fóvíznél.

Narenta, Citelut, mvs Herze- üaroiva , fó Orosz birod. Pei-

gowinában. pus tavába foly a* Finniai

Narenta, 1. Narona. übolnél.

Narew, fóvíz Biályatocle Oros* Harowthat , ve Pensa Orosz

Helyt. ez Nowgorodnál már Helyt. 428 h. és 1260 férfi

h^iókazható, Suprasl. és Bo- lak.kal ; fa edényekkel lo-

brafóvizekkelnagyobbúl^s vakkal, és szarvasmarhák»

Nowidwornálkozel Sieradz- kal kereskedik.

hoz Bug vizébe foly. Narr , (V magos) 10633 lábnyi
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.gosSragu hegy Bajbr orsz. Asiában Kett fojóriak Obba.

.czach. ker. ' ' való szakadásánál. 229 h.

igonsetek , Indiai népség és 1380 1. számlal; kik va-

. Amerikai szab. társaság- dás/.atból, és halászásból el-

3j ez tartatik legkisebb" nek.

к a' tulajdon babonás hit Nascaro , fóvíz Nápoly ors/,,

izafinak mégtartásában. Calabria tulsó részén , ел

îkrôl neveztetik egy város Squilace obölbe foly. '

igansetöböl, neve/etes ten- tiasc/iize , urod. ésmvs'SIavo-

'öbpl ész. Amerikában , niában Veröcze Vàrm.bea

e-gyesült Stásusok' déli 1 Barátok' monostorával 's

ptiain. Ébbèn vannak ker.béli táblával; földes ura.

odeisland,Prudence,Con- Gróf Pejacsévits.

;titut,ësPatimer szigetek. I&aseby , kis vs Northampton

iten , kis vs, és kikotó- Angol Grófs. a' hol Mine

ly Jura szigetén, a' kel. és Aron folyóvizek ered-

rtoknál Skotziának nyu- nek.*

ti részén. Naschitvan , (38o 30' E. Sz. 64o

tpur, Angol vs Coroman- 34' К. H.) rs Erivan ny. Per-

l partjain, kel. Indiában siai tart. ormények, és kath.

idavery fóvíz torkolatja.- lakják , a' kik jeles кегез-

1 vannak pamut fabrikáji kedést üznek.

inga, orsz. és vs Ganges Hascheville , vs ész. Ameriká-

nensö félszigetben, Ostin- ban Ténesse szabad Státus-

iban, Coromandelpartja ban Cumberland íónál 130

é. Az orsz. gazdag nemes h. pamukkal kereskedik;

vekben;a' vs nagy, és né- Na«V¿r*, nemes város a' volt

s lakosi pogányok. Plock Varsói oszt. 165 h.és

ñngapatan , város Cicacole 1180 1.

sz.ban Bengalai tenger Naskow , ftt vs ez elött kastély

Lrt]án, Ostindiában. Laaland Dániai szigetnek

va> (f>9° 2*' 4o" Ё\ Sz. 450 nyug. részin , egy ió kikö-

'30" К. H. alatt) vs,ésvár tohellyel. £,ak. jól birják

. Petersburg Orosz Helyt. magokat. Van egy zsidók'

irowa folyóvíznek, melly Synagogája.

ly órányira innét szép Najo, í'ó Val di Demonában

7. znhan ist formál , a' Siciliában a' tengerbe foly.

nniai tengeröbölbe , való Nojre , 1. Nazareth,

akadásánál, 450 h.és 3600 Haseareii mvs Bajor orsz. Inn

Van 1 kikötÖhelye, 1 vám- . ker. ólombányákkal.

iza 1 ktítojártó mühelye, Passas, v. Assa vs Afrikában

eg fabr. 's t. ef. Gaboná- Aegyptusban.

ti , lennel , kenderrél, fá- Nassau , Herczs. német orsz.

I ten^erisóval és hunda bö- Felsö Rajnai ker. Alsó Ra-

ikkel nagy kereskedést Üz. tzenelnbogen, és Felsö Has-

vsnál gyözedelmeskedett sia között. Maintól egész

-dikKároly i702«dik eszt. RajnaiSiegig terjed. A'Rajnai

1 Ofoszokon. , ezovettsés aktái szerént kö

lner , (<i$° 40' É. Sz. 9.5o iß" vetkezendö részeket foglal

. H)vs, és vár a' ny. Ma- magában: Usingen Herozeg-

ittok tart. Elö Indiában séget , Mainzi kornvék' né-

igy házakkal. melly részeit, az elftbbení

Г'л, vsToimk Orosz Helyt. Köllni választó Herczs.et,
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5 Darmslädti tisztsegekböl

.áUott. Elöbbeoi Pfalzi u-

rodalmot, Weilbucg |Her-

czs.get Hechenberg G róís.ot

Rajnán innensö Trj^ri" |tart.

egy részét ; Arnstein , Ma-

riensladt:, és Schönau Apa-

turságokat , és Farnroda,

uradalmat. Azegesz Nassaui

Herczs. 103 iji Q mfdre ter-»

jed 272000 h Fold szine kü-

lômbféle , itt года , ott

völgyes amott hegyes, he*

gyei déli részin vannak leg-

inkább helyheztetÇve. Egy

része igen termekeny, az-

ngy nevezett Rheingau Pa-

radicsomnak mondathatik.

Rajna vizen kivül.roás kis-

sebb fóktól is nedVesíttetik

tí. m- Maintól, Láhntól és

Siegtól. Termései ezek: ga-

bona.bomagy bóségben fri-

kep Rajna, és Main, partjai-

üál, gyümólcs, Kcomberg-

uálgesztenye, mandola, do

hány, kender, len, fa. Mar-

ha nevelése derék, halás/.at-

ja s'ikeres. Hegyeiböl nyert

tava , vasa, ezüstje, reze,

ónja 's t. ef. ^elegendö. As-

vány vizek is találtattnak.

Az ege'sz Herczs. 2 részre v.

lineára osztatik u. m. 1 )

Nassau Usingeni, Herczs.re;

enríeknagysága.51 j/jQmfd

népessége pedig 12,5000.

Föhelye Usingen. 2) Nas

sau Weilburgi Herczs. re ez

22 ¡fio □ mf'dón 66000 lak.

számlál. Fö helye Weilburg

a' fö Herczegi tart.ok ezen

Herczs.ben (.30 nmfd nagys.

81000 nép.) ezek: Dierdorf,

Altenwied, és Neuerburg

Wied Runkell Herczegi ura-

dalmok: Wied-Runkeli rész

а/. Abó Jsenbnrgi Grófs.ból,

Runkel Uradalomnak egy

r>es7e Lahn bel partján ;

Wied. Neuwied Grófs. Holez-

api'el, és S^haumburg Gjóí's.

ok; Dier Graft. Münzfeld

falunak Fuldai része, ^ Bur

bach és Wehrheim Diilen-

burgi uradalmok , é» Ho

hensolms Braunfels, és Grei-

,feostei,n Solmsi Hercz.. urad.

Német orez. Szabadságá-

nak yissza állitásától fogva

¿¿Blá «¡szt. yéginu,) egy har-

madik része (lineija) jelen

m#g ezen Негсга,nek , ural-

koflója alatt t. i. a' ,Nassau-

Orania-Diezi ház ; eheztar-

toznak Westfal. ker.böl Di

ez , Hadamar, Dillenburg,

és Siegen Grófs. ok ; агяЫ

Rajnai ker.böl pedig Biel

slein Grófs. Herczege ezen

résznek egyszersmind az

eggyesüllt Niederland' Ki-

rálya. A' Lünevilli békes-

ség elött még a' Nassau Sa-

arbrücki Herczegi ház is ide

tartozott , ez Usingen és

Weilburggal a' felso-Rajnai

ker.ben levö Nassau Saar-

ЪгЦск, és Nassau Saarwer-

deni Grófs.ra ny.ra é^délre

(Rajna bal partjánál Saar

fonal) oszlatot;t. 3

Nassau , vs Nassau - Usingen

Hercz. Lahn fónál,gqo h. és

1600 1. ,. л i r

Nassau, kis vár U j-PYovidence

nevü Bahamai szigeten, és

fö vsa ezen szigetnek, széke

az Angol Helyt.nak-, egy de-

rék kikötö helyel, van egy

ítélo széke , fogháza , új éz-

lés szerént épült szép pléb.

tempi, és egy fóld-mivelñ

tarsásága. Lak.nak száma

5212 kerekedik kik köztt

1599 fehérek , 752 négerek,

és 3861 sklavok vannak.

"Sassau , 1. Motir v. Mauri.

Nassau , v. Pogghy szigetek,

Sumatra partjain 20 i8' —

3U 16' D.Sz. Lee Corkuptól

egy keskeny tengerzúg által

váiasz.tatik el. Lak. száma

1400 megy kik Orang-Man-

taweenek neveztettnek ;
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go es hai¿ épétésre valóNe/re, kis vs Angermanland

val bbvtelkednek. Svéd tart. a* Bothniai ten-

arork mvs Chrudimi ker. geröbblnel, lak. hajókázáe-

n Gseh orsz.bah Hercz. bol élnek.

íersperg jószágd, riízviz, Na/поло, vska, es Herczs. Ná»

gálicükft találtatik hatá- poly orsz. Basilicáta tart.

ban» •'*'■ ••rV>u* <*'4' ,:> Hatrvnseen , 6, vagy ha azegyi-

enfcls , mvs Bajor ^órsz.- ketkBzülbk, meliy két rész-

sô OÚñai keW. Scítetter re osztatik egy homokos

/izinél, 1 Ка*1е11уЖ1, és toltés által, kettbnek ve«-

mtitsit fözessei,' itt fc'ok szük, 7' tavak Afrikában al-

rmáí ' tégisegfek találbat- só.Egyptus, nyu pusztáin

од>'»озг r : л* !-5. к, egy völgyben, ezeknek ösz-

•nfasz j (Mokronog) "mvs veségeesen hossza 6«ranyi

rnioliában Neustadt Ikelr. járást tészen , szélességek

p?ílota: várral , földje ter- pedig 40© toisre megy. In-

íkeny. í • n«n so\ széksó(Natrum) tÖ-

vad, mvs Konlarom Vár- retik, és hordattik el a' Ra

ben, Érsek UjVAr mellètt, ravannáktél eizt.ként. . -

itra vizénél, TComárom- ^atschüsofmmn , 1. Nachitsche-

3 1/2 óra.F. U. az Érst-ki van. v" . .. . A

p. iek.- Magy.kat vása- "Ratteñ-Hariionk , vs Franczia

ikalv t orsz. Nethen oszt. 2660 1.

, ipkora helység-Pftna- Hattonia , sziget a' Kaspiumi

i tengeröbölnel, hol Na- ~ tengeran. 1 < ' •

fóvizé beléje szakad déli Vattore, ("340 30' E. Sz. 106*

lerikában, Spanyolokhoz '40' К H V vs Bengale Brit-

tozik. tanniai rfelyt. Tystah foviz'

, A.* Lftgoabey.. ^ > egy ág'ánál. ■•(+■•-

tfí , vs ész. Amerikában Ne«?/i , vs Brandenburg! kö-

jisiana szabad Státusa- zép Markban , 44.3 h. és 2630

1, Missisippinél U— 1,5000 lak. ezek tóbbnyire fóldmí-

¡zámlal kik fehérek , 's veléssel , vágy vászon «zö-

reesenek , a' hasznos tu- vésselfoglalatoskodnak* In-

nányok gyarapítására nen közel esik a' Nauënïai .

1 itt 1 társaság lakv kö- Grabennek neveztetett mes-

sokan kereskednék, terséges folyó , melly als«

itoehes, vs ész. Amerika RauendorfnáíHavelbe foly.

lisiana szabad státussá- Hattenhof, vs Saxonia Lipsint

i , a* vörös fóviznél 1420 ker.Parthiínál. Vannak ciér-

zamlál , kikközül7tg-an na fabr. ...• •*.«•».-*

ok;riskása, és dohány ftaugard , Naugardten , С-53э

mesztéssel foglalatos- 4o' 45" É. Sz.) vá tulsó Po-

Inak. merániában , két, halakkal

1 , kis fóviz Friaulban, bövelkedft tavak- köztt »59

Iy két lorkolatja által h. és 940 lak. Itt a' rétele

Velenczei tëngerobôlbe )ól míveltetnek ; vannak

kad. posztó , materia , harisnya,

la , egész kis Azsiának és kalap fabr*

e, de különös tart.nak üauhcampatepetl , Coffre de-Pe-

is Azsiá.ban, melly más- rote, tüzokádó hegy a* ré-

Anadolinak neveztetik, gi Mexicóban 12^,34 lábnvi

l Anadoü. magosságú. 19o a8 57" É. S?>
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I is Páristól 99» 48' 45" N. H. : ñau oszt, [ л „

• i aiatt fekszik. • Naumburg , vs Albis vîzénél a'

Nauheim , mva Hanau Herczs, Ilassiai választó Fejedelern-

Jánós hegynek tôvénél fek- eégbep , x tempi, 193 h.áz. es

ezik, egy só bányával, melly- 1240 lak.

nek esztendohéli jbvedelme NflKtf, kereskedb vs a* tulaj-

7,5000 tallérra megy><. don Mongoliában , Aargau

Naumburg-Zeitz , luth. Püspök-. folyónál.

ség Saxoniában , Saale, és Naunhof, 1. Nauenhof.

Elster fóvizek' ho&zában , Hapnjr, Neger kbztársaság , és

nagysága 15 □ mfdre; néV >¡ Jamaica sziget belsö hegyei

pessége 31900-re megy, A*, kß.$ttv deli Amerikaban,

régi Püspök* széke Zeitïban 1738-ban Anglusoktól- meg-

volt, a'fö Káptalannak pe- ; - wô;èi<fet«tett, f ' • r * . •

dig Naumburgban , melly Wviipaetus , 1. Lepante».

- ai tagokból áll ; tübbnyire Nei/^a^ vs Paros Törok $zige-

nagy rangqak , ézek közül ' teñí '>''• — f;-. ' .ч-л-.

• aLipsiai P.Tanítdis egyszer- Jxausfadçrn y nemes majorság

smind , ezen kivül vagyon kel. Burkus orsz. Brandebur-

Zeiteban egy 7 tagokból ál- gi кел "i vashámorral , ét

ló Káptalan is. Fôvsa, < 1 vas csatt fabr, <

Naumburg , (,5»» 8<\ç5¥"É. Sz. Ne i>a/, к is vs Spanyol огзж. A-

290 19' 4.5" К. 11.) Unstrut ragonia tart. Balbastrótól

fó yiznek Saaleha. való bé- nem mesbze. * . >■

folytánál , 1069 h. és 8000 tiavan , (5.3o 38' É. Sz.) vs Lein-

' lak. Ezj a' fö Káptalannak j ster Irlandiai tart.Bast-Me-

széke ; a' hárcrrt tèrnyos fô ,-v f|tfe-ßc0fs,ban Blakwater, és

templomában jelfes óltárok, Boyne vizek' oszvafolytánál,

képek , és fold .ala tt való 860 h. 5300 lak.éstt Fü-sjpólf-

kápolnák tündöklenek. Van séggfel. £zen kbrnyékbeo

kettös aekolája, éstobbha- sok zsák-posztó ké*zül«el.

risnya, gyapjumatéria, bbr, Novar¿no ,: ezelöttPylufe , nagy

és ezappan fabr. Az ide va- és jójl. épült herasjtedö vs

ló esztergályos munka nagy Morea' Belvedere tart.' Itt

betfiben van, Szölöhegyein van Ágész Moreánait legjobb

jó-voros bor terem. Lakosi kikötohqlye , melly 2 felleg

.. nagy kereskedest üznek. A4 várral erosíttefcik, A' vit

Sz. Péter,és Páli vasar, melly Armiro fója ó,és úy Navari-

8 napig tart, ennek elömoz- ñora osztja. Lakosi 4000-re

dítására aokat használ. számláltatnak. Innen sok

Naumburg, (Bobernél) vs Sa- olâj , gyapju , pamut, es

gan Hrczs. дао haz. 570 lak, börök hordatnak ki,

egy várral, vászon, és posz- Navarra, nagy tart. mellynek

tó fabr. .1 1 része a' Pyreneusi hegyei

Naumburg , (Queisnél) vs Sile- innensö , a' másik

ziában, jjöwenburg Bunz- dig tulsó felin fekszik. A<i

laui ker. 232 h. 1800 lak. és mazt Navarra prez.nak, ezt

iBenedictinusi Apátzák'rao- pedig alsó Navarrénak o**

nostorával » vannak posztó vezik. — Navarra orszag.^

fabr., itt igen szép barna e- (mások szerént) felsö N«-

dényt is készíttenek. varra a' Spanyol Monarrhi-

ïieutnburg , vs a' volt Frank- ának tartománya , rnellv

fttrti Nagy Herczs.ben Ha- délrôl Aragoniával , ny.ról
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ó Castiliával, éez.ról Bisca- d' Oleronnál 1300 lab.

jával, es kel.rñl a' Pyrene- Wavarrete , vs Segovia Spanyol

usi hegyekkel határos. Fold- tart.

je hegyes, de termékeny, es Havianghe , mvs Ualo Status-

népes ; nagysága i&7> 9fio£} ban, Afrikai kôzép Sene-

mfdrë , népeeséget 226470-re gamjbiápan , Senegal fóvizé-

megy, éghajlatja egésséges. nél ,, Pallie - Ful tó tölött ,

Termései ezek : áevány, so, Brak' (Király) közönseges

fa , gabona , bor, olaÍ4 raed- széke. V

vékkel-, farkasokkal , hava- tiaparjra nivs Galiczia Lern

st zergékkei 's t. ef. hövel- bergi ker. % Prépostsággal ¿

kedik. Az egész ország 5 plébán.val, és papiros ma-

tart.nyokra osztatik , ezek lpmraal.

az ország' 5 várositol veszik JUavia fallal kerített mvs A-

neveket, u. m. Pampelona, sturia;Herczs.ben , Spanyol

Estella Olite, Tudela, és orsz.bap , tengernél , egy

Sangüesa. —> Alsó-Navarra, révvel. , . ,

Basse Navarre, a' Gascog- Navjy , v. Navschy, falu Au-

néba levö Basques tart.nak t «triai Silezia' Tescheni ker.

egy része , és Francz. orsz. a' Herczegi Kamara ipszá-

hoz tartozik. Labonrd, Sou- gokhoz tartozik , van 1 Esp.

!e , Béarn tart.nyok , és a' tempi, és 1 oskolája, 48 h,

5papy. Navarra közit fek- és 740 lak. számlal.

îzik , földje hegyes, ester- Nawsxie , egy Cs. Kir. privil.

méketlen , 8 mfdnyi hogszú, karton asztali-készület , és

?s 5 mfd széles ; éghajlatja Nankin fabr. A' Bétsi Friesz

îgésséges , de hives. Kíve , Grófnak Brzisk UTodal.ban,

Bidouse , és töhb kis rizek Galliczia Jasloi ker. Már

olyák keresztül. Gyümöl- 1806-ik eszt, 429-en dolgoz-

;se jeles , de írevés , á' gabo- tak benne.

la, -és bor dolgában szuköl- taxera , vs Burgos Spanyol

tödik,; legnagyobb gazdag- tart. Ebrôlôl nem mess¿e,

ága «rdejihen;, jó legeloji- 3000 lak. számlál.

Jen, *»■ ásványiban áll , Waxia , 1. Nachsia.

narha nevelése is na?y , Neíe* , 1) vs régi Görög orsz.

vassal ,< és rézzel bovelke- ban Akarnaniában. 2) Egyik

lik. Ez a' tart, most az ab Cycladcsi szigetek közül ;

ó Pyreneusi osztálynak ré- termékeny , és Bachusnak

ze. szenteltetett ; itt tortént

varra , (lij) tart. uj Mexico- Theseusnak Ariadnéval hi-

>an, Spany. ész. "Ámeriká- stóriája. >

tan , Purpur tengernél , he- Nej, vs Francz. orsz. also Py-

;yei Andes hegynek folyta- reneusi oszt. 25Ü h. és 2360

ási. Npvezetesebb folyóji lak.

zek : Colorado, Rio de los N<jye/ , falu Fran- orsz. Ule, és

Apostólos, Rio de Hinque, Vilaine offzt, vászon , és VU

,ak. küzzül a' Teguarok , torla posztó fabr.

s Pimoerek, a'Spanyolok' Naystyn, kis vs Podoliai Orosz

zôvetséffes társai. Fo Vsa Helyt.

. Miguel. Nex«/re, ve Fr. orsz. also Loi-

>nrre , 1. Evreux. re oszt. egy kis kikötöhel-

larrens , erñs vs Fran. orsz. . lyel.

Isó Pyreneusi oszt. Gave Wazaraeusok , Nassairierek ,



- 6g\

népség Syria* Tarublüsi Ba-

saságban, Muharaed vallá-

eát követi, nevét ezen nép

ség szerzôjétôl, ki Nassai-

rában , v. Nassirában szüle-

tet , veszi. Fokép selyem-

mel , és dóhánnyal keres-

kedik.

Naiureth , vs egy, Belgyiom

orsz, Schel.de osztt. 4570 1.

üazareth , Nasra , Nazra ré

gi idokben vs Palestinában,

hol Kristus . Urunk » sz,ülei-

vel lakptt, most csekély £a-

lu Akre.v. Said Törpk Bas-

saságban többnyire Görö*

gök, katholikusok , es Tö-

rökök lakják, a' Görögök-.

nek itt i„templomok va-

gyon , a'.kath. pedig 1 nagy

Barátok' monostora 1 szép

tempi, fentall még x régi

kastély<is« i

Nazareth, a.Z. egyesült evang.

Atyafia,ki>aki széllâsa,, Pen-

silvaniában;, .f^ígyes északi

statusban Amerikában,

tfazidnzum, ezelött szép VS vala

Azsiai }Jatoliában,, .imost

oraladékibans fekszik Ama

hires Jíazienzenus G^rgoly

Sz. Atyánnk szulelése hejye

ezen helytol veszi titulu-

sát l Orménv Érsek. . ,

Neagky l. Lough-Neagh.

Heamonit , Gprpg klastrom Sa-

ki-Adassi Török szigeten»

300 Barátok vannak bonne,

kik minnyáján míveük -a.'

a' földet. , .

Jfeapel , Napoli , í^ápoly , a'

hajdani nagy Görög orsz',

a' K. H. 30P 30' és 36 o 5'

az Esz. Szél. pedig 37o

4.5' és 42o A£' között; alsó

OÍasz orsz. kel.rol az Adriai

tengerrel, délrol knzépten-

gerre', я» S/icziliáyal , nyug,

rol közeptengerrel és azEgy-

házi birtokokkal , neveze-

tesen a'Római vidékkel; és

a' Spoletói Megyével , ész.

ról pedig azEgrházi birto»

kokhpz tartoz¿ Ankonai

Márksággal , és az Adriai

teagerrel határos. Az egész

orízág' kereksége 1437 ifi

[¿J mí'd helyheztetése külo-

nös, végso része a' kôzép

tengerbe .íerjed, ,'és mint

egy fól szigetetf'orrnal ; hos-

ítfa^.északról. déüg .85 , szé-

lessége pedig nyug-tól ke-

letjg 4^~io, 2Q*m4a geogr mf-

dre megy % szélessége illy

nagy külübségének okaaz ,

hogy egy mély és széles ö-

b öl loi a' közepin 2 részre

osztatiki^ .és mint egy nyel-

vet formál , mellynek ke-

leti részé 25georg. mfdhos-

szú , és 5 széles; nyug. te

ste pedig 3(5 hosszú és 4—.14

geog. mfd széle. Lak. kerek

s/.ámmal 5000000-ra ¿zárn-

láltattnak .kik részerént О-

laszok , résszerint hajdani

lako.sinak, részerint Itesöbb

idökben jövö Görög szallit-

mány' (Çoloniaj ,részerint

pedig külömbfele idegeník*

maradéki. A'. í¡¡> .nemzeten

kívül ezen tart,t Czigányok>

és Zsidók Í3( lakják. Ay. Ap-

jjenni hegyek mint-egy lán-

czot formalnak Nápxdydé.H

részeiigj, a* hol Spart ivenli,

yenti ,. Bi/zuta , i,euf а ,

,vagy Finister,ra b¿gyjekb*n

yég/.ôdnek ; ,ezen hegyek'

legmagossabbika, Gran-Jas-

so-d Italia,. Absuzzo oltrá-

ban fekszikr ez 82.55lábnyt

. magosságú a' 2-ik Vellíné

ett 7872,láhnyi magosnak

. mondják. Az egész ország

lermékeny, fôkép az a' ré-

«ze , melly Terra di Lavo-

.. rónak neveztetik , kivévén

hegyes kôrnyékeit, és azta*

részt, melly Manfredonia,

és Barlette közt fekszik, mi-

vel ez terméketlen, és Man-

fredoniánál mocsáros. Hogy

e/en föld' belsejïben sok tü-

zes,és kénkoves materia lap-
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ang , azt bizQnyítja: Ve- által , roellyet oktalanül

uv tüzokádo i hegye , az maga eilen ingerlett , or-

igy n evezett Monte nuovo, szágától fegfosztattván . az

z ebek' barlengja (Grptta elöbbeni Királyi Háznak

!anina),mellyben bizonyos vissza térését eszközlötte, a*

nagasságra fojtó levegö mellybenia most IV Ferdi-

agyon; a'Solvaterra tava, nand Kir. uralkodik. Az or-

nellyböl sok kénkoves gö- . szág'jovedelme зосооого for,

bk emelkednek, tóbb kis számláltatik , majd annyi-

;énkô bányák , és a' sok ra naennek kozonséges köl-

oldindulások. Nagyobb fó- tségei i&¡ A' hadi ereje utol-

i ezek-.Garigliano,Volturno, só háborúban 40000-et is

Tronto, Pesaro Sángro,'s a't. felliHhaladott.A¡z egész orsz.

L,egnagy©bb tava Celano, 4 föreszekre u. ,m. Terra di

\bruzzoban. Eghajlat)ja i- Lavoro» Calabria, Abrtizzo,

jen febóges, már Januári- ч és Apuliára, ezen 4 föreszek

isban v^rágzUf аяерег , ki- '^.1.5 tarvt.nyokra, ezek ismét

tel etje gyonyprü , 'a' nyár " kpr.re , járásokra (Circon-

?orró, de ez a' szelek; által dari) és kpzségekre osztat-
•nérsékeltetik , a' t él tartó- nak. A' i5,tart.ja,yok ezek:

¡abb a' b«gyes! részeken , 3) Neápol , fo v.s .JJeápolis ,

■nint a* sikságon , ,hó is е- . 2} Terra di Lavaro , fövsa

sik néha, de,fz rpvid idö . Capua, 3)Prinnpato cile-

ilatt elolyadv í^evezetesebb ¡ riere, f,qt ¡Y£avSalerno. 4}

;ermései azek, : gabonaise- ... Basiliraia, fö vsa Poterna,

aj , selyera], rnanna , igen . &) Principato ulteriore, to

■ zép gyapjúi hender, len , vsa Avellino. 6) Capitana-

boc, déli gyümölcaök, méz, ~ ta, ío vsa Foggia. 7) Terra

viasa, és.fa ; ,Ló, szamár, Л% Bari. 8) Ter.ra d' Otran*

¡jszvér , djsznó , bal , (fö- tp., '-fö vsa Lecce. 9) Calab-

kép s/.ardella) szarvasmar- ría eiteriore: fö vsa Cosen-

ha,,^biíval , vad ц« m. med- za, 10) ,11. Calabria Ulteri-

ve , farkas 's a' t. vas , már- o,rç fö vs Reggio ; 12) Moli-

vány éskénkô, só és gy.ön- , ,se¡fñ vsa Çampobasso, 13}

gy oít. Áb. Uralkodó Religio Abruzzó citeripre fö vsChi-

a' katb.olika<! 1806 ik eszt. eti; 14) lI. Abruzzo ulteri-

Febr. 21-kén Nápolly orszá- ere, fö vsa Aquila ; 15) I.

got Napoleon , volt Fran. . Abruzzo Ulteriore fö vsa

Császár hatalma alá kerí- Teramo. i, ¡i

tette, ki is báttyát Napoleon Neapel, ker. a' hasonnevü or-

Józsefet , a* 31 Martziusi szágban , Campania vagy

Decretum erejivel Nápoly' Terra di Lavoro tart* dé I i

és Sicz.ilia' Királlyává ki- '. részibol formal) atott, 3 já-

nevezte minek utánna pe- rásokra van felos/.tva 11.

dig Napoleon Józsefet 1808- m, Nápoly , Pozzuoli , és

ban Spariyol ország' Királ- Castellemare. Ezen tart.

lyává tette , a' Nápolyi Tro- nak és az egész országnak

nusra Napoleon Joacbimot fö vsa :

(¡VJurat) eddig Bergi Her- Neapel , Nápolly, Neapolis ,

cze^ret hellyheztette. Ez a' Parthenope , (40» ßo' 15"

mxdX íei^évnek Aprilis hó- É-.Sz. 3P .58' г" К. H.) e-

napjában az Austriai ház- gész Olasz ország' legna-

nak gyözedelmes fegyvere gyobb , és legnépetebb vsa
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' •ЪегйТЙЙ á'lruls&v'stjkonkí- ' rályi-paljota, a1? Universzi-

'bül 3 '¿rányirá 'i 7.30a Tbis tas melly- Studiónak nevez-

, '(Frartcilft öl) "ÍWssz-* i ■ lak. • tétíR. A' hagy ËrsçkiFo tem-

J 'p'cdi^^ô^éraizâmÎÂltâtt- * plom, lío Afrikai márvány,

1 'nkk, аг^лЛКЩекеп, éi^ka- ís Granit osziopokkai, ebbe

• ttotfaságokon kïWïïJ tyttVan ' tärtatik Sz. Januarius tes-

' Királ^y él áK Йг^к^^Иеке, < te , és annák vére 2 üveg-

•rváníiáks6 •kWsö'Vsaii 4 fö * ken , «z a' vérí Septem-

MÉS '3<51р"*Йа5 ^ftnplömai^a' berbén U'i rh. a.*- szeotnek

Gorog^e^Ibmbkott'lfivul, ' születése napjáftí a' néptol

- l3otökäpolfc^ir^ -frannak i tarratott'fcsud'a ¿ítal, folyó-

' ; nagy árvák*Jrarza1 t&bfb is- vMészen, és ez h'álok áldást,

• piralyV'S'íf'^zesfényfek^ltáía, bôségeti' és más külombfé-

szémrklan'^ók '-éís'¿b& *kas- < le jt5kat jelent arra az esz-

' téliáK'ft más¡épülfeteííítt -• ten dore. A.' ■ messzeterjedt

vap ä'-'li&ü&ß p&ntfaaz' egész 1 Katakombék(kripták_) ezek

'oVs/ág* keresked&én«k. A* San Genaro teraplománál

' Vs J îrozônséffessen ' 'vl<d¿m , három emeletüek , és 1/4

'-lrts'¿ájiÉszé^el{; ës hagyok , mfdnyi hösszük , de a' sok

ih;äzai"tö%>rty{re''i^—6 emele* - földindulasoktol töbnyire

Чй8К5,и%55ё*пек 'födelei la- .- ''Tomlottak. 's аЧ. A' köz jót

possak , nsrráncs fákkal , és V ilîetô rendelések közül föb-

1 vifágókkáP ékesittëttnek ; •; bek : az Universités, a' tu-

'i "fobS üagy4 piaezai körül doniányok' Àir. '■ térsasàga,

hir'èseb&ek» a' Largo di Cas- 'Fhilblogiay és tiiàs tudomá-

' tello,Plafc#a^iMèrcatfe,Largo ;: nyok , 1 hadfr Akademia,

• di Pála«zo;Réf Víz'csatornája, sûket' némák oekolaia* több

és t9bb!i!gïô kÜt|ai vannak; ispitályok и. m. a délia

nagy ktifeö' Vsi közM leg- Nunziata , d'egli Incurabili

jelesel/b -az'* Agy nevezett 's a' t. Emlékezetre méltók

Rivietaiii-ClriagHa' > tuíaj- még: 1 pénz1,' ralzolatok',

«îonképën' 'Piaggia , vagy és itönyvek' gyüjtemenye

Spraggia.Kikötöhelyeftkgy a* királyi palotában. >Ben-

egy téngerl töltes áltál bá- ne timdökHk ■ a* Hercula-

toreágossfi tetetík. A*- ys' ,5 1 ;ni' Museum ; mért i (¡ten ál-

nagy *W&5téHyai közül leg- ; lot, az 79-Ьен elterhettètett ,

ielelebbèk %z- Elmoi , mely» " és i7u-ben ismét feltalál-

nek k«riie*Böl/ gyönyöfü és tatott Herculanum vsa. Hi-

hasonlffchataWan a' kilátás, res Theátroma, Don-Carlos,

bolott %gés» Nápoly Vsa a' i#i6 esz. Febr. a' lángnak

tengér^egy'tfészivfel ,' több prédájává vált. Azonbafel-

kis síigetblf tíJ m. Ischia , építésen azoltától fogva na-

Fi»oeÍ4ÍeLjr*'s a^tpW' V^esuv he- ponként8ooo dolgo/.nak.No-

gyé 's^^fféliek gyön-yör- ha Nápolly igen henye vs-

ködtetik a" nézot. A' Cas- nak tartassék , még is fab-

tello nuovoi vez egy reitett rikájira , és kereskedésére

folyosó 'állal* , 'a' Capo di nézve legjobb vsa az egész

monte várával ^an. egyben orsz, nak. Fabrikáiiban igen

kapf^olv*a ; És Castello del ió , egész , és fél porcze-

Uov4oí,' e^z tojas forniáju , lán, üveg , arany, és ezüst

a* vs' végin fekszik. A* fö- mûvek, gyöngyök , szap-

épiiletek köze számláltat- pan, bör ," húr , nyomtató

- ftak ; a'- messze terjedö ki- papiros , Makarani, viasí,
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- cztiltor 'st. ef.lék készíttet- rosz ész. Amerikában.

i ^iiQltt А/ kereskedés -töbnyi- Ngbelloch , köszikLas barlang

re selyemmel , sáfránnyal, Würtenberg' Alp orsz.biró-

gy apvú.y,al 'o|ajjal , fajiéj- ságban Lichtenstein várá-

* 7^1 , ..riskásával, kenderrel , nál , Pfullingentíjl i mért-

.• > nxá.r¡y ánáyal 's a' t. üzetik. földnyire , ebböl n,agy fel-

À' itereskedésbéli dplgok, hök s/.oktak feleraelkedni ;

- tobb viltóbankok altalkön- ha essó,v. fergeteg kozelget.

_ ^yeï^bittettnek. A* vs jegy- Ne¿o , vs pégi Palaestinában,

- zéssterdemlo dolgaihoz tar- Ruben neniz.íoldéí» IV. Mós.

. ; t^zók a' Karmeliták' klasr да, 38. ennek hegyén teme-

tronmánál levó oszlop , ez tett el Moses. ;iI H,

ia68-ik eszt. ;emeltetett az ЩеЬта, kis vs, és vá,r Saxonia'

j, Anioui Károly Király pa- * Thüringi ker. Unatrutt fó-

jrancsolatjára, tole halálra vizinél. F.'U. H<?ym GrófT

. '. Atólt.etett Conradina hjlve- Tüfca^s, nagy erösiteit vs Tre-

, -ее* emléke¿etére, ennelt tes- meren ors?..ban', Marocco

te a' mellette levo kápol- bir.hap. Afrikaii . B#*bariá-

■ . nában feks/.ik , hol a' hó- ban; gazdag. lakoâokkal ,

her eszközi valának. A'vs- iól epült házakkal , szép-

hoz kozelléyo hegyen van kertekkel , ¡Mahumedánus

Virgilius sírhalma. Ez a' Collegiummal, ■ ,,. •:•

vs az 1 815 esrtendöben ¿6. ^echanitz;i mvs ßsech orsz.

; - Juliusi foldindulás miatt i<x Bidschowi ker. wapnak joo

ïïiiiliom Nápolyi aranyra ht 1 vára , 1 ka¿th. plib. ta-

, .íízáml^lt kart valiott , ho- vak köztt feks/,ik, - , r

■ íott,. néraelly épületi öszve ~$ackar , Necker, Nicerus, fó-

\o*ogytak , sokan megrqn- víz Német orgz.ban eza'fe-

tattak. .; 1 ktete erdöben Schwenningen

JieopoHt j i ve régi kis Asia- falu-nál ered , ^ürtenberg

han Joniában. 2) régi Ba- országot keresztül folya,

/- byloniában. 2>) r¿gi Sama- és Mannheimnál Rajnába

- *iriai Palaestinában, hol Si- folyik. Würtepbergi Eber-

chejn vea. 4) va £ц1. friká- hard Lajos Hercz. ezen fot

j ban Zengitana tart.ban , Berg neva/,etü faluig nagy

más nevé Clupea. .. . kültségekkel ha)ózhatóvá

"Reat , Sumatra', nyug. részin 'tétette ; Belé. több kis vizek

. fekvö 10 mfdnyi hosszu, és follynak u. m. Ens, Nagold,

4 szél. »ziget. Jó- riskásája , Fils, Murr, Lauter, Ko-

és egész Asi^ban legszebb cher., Jaxtr'sa't. Nekarnál

sWávjai, vagy israbjai^an- fekvö szölö hegyekben )е-

nab,ezek a' nép' nagyjaítól . les bor terem , nem sokkal

úgy fogattatnak el , mint, alábbvaló a* Ra>nai, és Мй-

, a1 vadak , és eladatnak. seli bornál. Ezen fótól vfr

Nea/A, 37' É. Sz. »3° 53^ szik nevezeteket háromor-

K. H.) vs Glamorgan An-. szág - bíróságok , u. m- « )

gol Qrófs.ban, a' hasonló » A' felsö Neckari ország bi-

nevü fónál 3000. 1. kiürül-í roság, ehez következendö

hettlen szénkft hellyel , réz Urad. tartoznak a Balingen,

és vasbányákkal , és \ tim- Oberndorf, Rottweil , Spa-

sóbányáyal. ' ichingen, Tuttlingen, Ebin-

Ueou, 1. Eiipen, / gen, Schramberg, és a' kö-

vagy Foggy w'getç 0- vetkezendóltameríUs jósfÁ
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gok: Balingen , Ebingen, las Arabiában, ez a'VTaha-

ffelsft. Dorf Rottenmüns+fer, ■ blták ôsitart.nyok. Fô vâa

Rotfcweil-és Tuttlingen^) Deehie.

a' kôzép Neckari orszégbí- Nedscheran , Tehemához лещ

roság i ide számláltatlnak: ■ tartózó tájék Szerencsés-A-

" HerrenbePgy Herb, Rotten- rabiában , hasonló nevü fö

burg, Sul, Tübingen , Urad. • vsával. • '* "

es Bebenhausen , Dornhan, Nedwieditz , mvs Morva orsz'

Herresberg, Herb, Rosen- Igiaui ker. Schwarza vizé-

■ feld , Rotteriburg , Tübin- nél, Pernstein Urad.hoz tar-

' gen kam¿ >jósz-, 3) az abó tozik, vannak 82 h. 520 L

Neckari orsz. bÍTÓság; ebben Ji plébja, és 1 márványko-

vanBac'knang,Backenheim, bányája. "'

# Heilbron,Neckersulm,Weins- fteedharn , vs Suffolk Angol

bérg,Mtírrhardt,Spiegelbérg Grófs. Posztóval keresltedik.

*lsoWei»enbaéh,L0venstein, Needham Pointh , vár , Barba»

kis Gartach , -Güglingen , dos Antilliai szigeten,nyug.

Möckmühl , Neuenstadt , Indiában. " " '

Gundelsheirri , Brettach , beerten', mvs az alsó Rajnai,

Böringsweiler , és» Mein- Burkus Hercz. 780 1. ken-

hard all Urad. és Backnang, der, és gabona kereskedés-

Brackenheim , Gundels- sel.

heim , Güglingen , Heil- Neerwinden, falu egyes. Bel-

bronn, Kochendorf, Murr- gyiuin orsz. Dyle oszt. az

hardt , és Weinsberg kam. 1793 18 Mart, ütközetrol,

losz. Ezen fótól veszinevét mellyben Dümouriez Co-

a' Neckári Iterület is a* Ba- burgtól meggyozettetett ,

déni Nagy-Herczs.ben. emlékezetes. «

Neckargemünd \, vs л' Bádeni Negapatnam , 1. Nagatnam, -f

N. Herc»s\ Neckari ker. El- Negar, mvs Török Dalmátzí-

satz torkolatjánál , 225 h. ában egy az Adriai tenger-

1900 bor f'abr. hajókázással. ben Iévô hellyèl. ;

és gyümölcsel való keres- NegeUtadt , (Felsö , és Alsó)

kedésse!. falu Saxonia* ThÜTingi ker.

Tüeckarsteinach, vs Hassiai Star- Langensalzától nem messze,

kenburgHerczgs. Neckar fó- 156 h. '•• .' \ '.

vizinél 143 h. és noo 1. Neger, Négerek , nagy nem-

Neckarsulmjt'is vs Wurtemberg zet Afrikában, a' fordító kö-

Alsó Necteár-i orsz.bíróság- rökközött, ezekfekete szí-

ban , Su-lm vieének Neckár- nüeknagy, és lapos orrúak,

* ba való béfolytánal , 22.5 h. kóndor 's gyapjak hajúak,

2150 1. szólwmíveléssel, ésti- 's , bodor 's gyenge szakál-

mármiy»e.Jyekkel. • lúk , vastag 's felduzzadt

Nedderbrakel , vs eggy. orsz' ajakúak, fehér fogúak , fe-

Schelde oszt. 3140 1. kete 's csillogó szemüek ,

Nedderkruehteh , vs ügyan ott töbnyjre nagy , feszçs , és

Niedermaas öszt. 3520 L szép termetüek; érzéseik-

T&edrigaUow , vs Charkow O- nek rabjai annyira, hogy

rosz Helyt. 494 h. tfió l. oliykor vad állatokig le e-

és dohány termesztéssel. reszkednek , igen érzéke*

NrdscAed, Nadsсh Caz az fei- nyek , tunyák , gondatla.-

»ö tart) hegyes, de jobjára nok , becsületszeretók, sbt

terméktvny tart. a'- köszik- becsületfe vágyók . is , bo
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•zdállók. Látni ezekben a' füvel , vagy pilma-levelelt-

durva terméezet' gyerme-

kit. Nagyobb részint pogá-

nyok , soban Muhamedá-

nok is. Foldmívelésbol é-

lödnek, részint vadászat-

bólii, és halászatból. Elel-

mek inkább zôldségbôl ,

mint húsból áll , melly u-

tolsóra nem igen ásítoz-

nak, közönseges italok víz,

tej, és pálmabor , minde-

ezeknél kedvesebb náloka'

pálinka, mellyet az Euro-

paiaktol tanultak esmérni.

Tobnyire Despoták nyüge

datt élnek, de találni még

tis Monarchákat is ,. söt

\ristokratziai szabadtársa-

ágokat Í8i Nagyon alkal-

natossak a* Negerek az ú-

izásra, tánczra, mellynél

i' muzsika igen eggyes,

nert csupán csak egy dob-

»61, vagy valami edényre

eszített börnek verésébôl

.11, mellynek zúgását ök

gyhangos énekkel kíserik.

Tulajdon ösztönböl rilkán

lolgoznak többet , mint

(íindennapi szükségek kí-

ánja; nem csak a' há-

i , bañera a' legnehe-

ebb mezei munkákat is fe-

eségeikre bizzák. A' jöven-

oröl oily keveset szorgos-

odnak, mint a' multról ,

arizs , és köles kásájok',

s a' feljebb említett ital-

kel f'edett gunyhokban lak-

nak, egynehány Шуеп há-

zak' eorai egyv Weger vst

fcrmálnak ; A' jelessebbek

az alacsony rendüektöl kti-

külömböznek ¡nagy 's sok

gun* hoк , süámoj sklávok

és egy dánab karton által,

mellyel testekftfede/ik. A'

к is fiúk , és-leántób , mçg

12 dik esztv eli nem erik

mes /.telen iárnah.^ Az Asszo-

nyûk,ràf^ékjrf>k<iin"egy da-

rah'ÂWtériâ^vibeloè'k , ön-

nepnapohon »a/1 mállokra is

akaeztanark egy-tdare.bot ; a'

Ferfiah mind a' hfef ffttszok-

ták hordani , és • e^é«z lá-

bokikráig le>«resïtik. Feje-

ket nem fede/лк \ 'hájókat

pálma olajjal kenik , és

mindenf ele ron^yokkal ki-

piperézik magok at., Eszten-

donként lega'lább iooooo-en

mint sklávok feladatnak a*

Spanyoloknak,.- ésrArhericá-

ban cz ukor plán tálásra 's t.

ef . hurczoltatnak-,rezeknek

nagy része az embertelen

bánás miatt (i) «Ihal az n-

ton , a' tëbbiek *pedig , a'

kik hely ekreeljutirek-, las-

sú, és azért keserübb halál-

lal mulnak ki reÈf> világból.

Igy bañ a' pallékkmitt Eu-

ropai ember -<*tá;rsaival az

eraberi • n«mneks,gyalázat-

iára.í- .* « .'' « « • 4*m>V

lik nem hibáznak, boldog- üegháde1^ l, NekadeW. J

ígok tellyes. Eleven vol- Hegkoi 1. AndreaAtftvi'1 szíge-

)k az idegenekkel való ¡ó tek. ^ .. - >

Hejeomóo, vár" 'СеуОД*' nyog.

Partjain Colombo' ker. Va-

gyon 6o'h. és a' kisáébb ha-

ägeneKKei való )

ánást elö mozditja , leg

isebb jelit ha tapasztal-

.k becsültetéseknek, azon-

nl iparkodnak halájokat

¡fejezni , a' vélek való sze-

d , és szép bánás által

indent megtudhatni álla- HegraiÚe , két k. ¿wgát , Рв-

jtjohról, ellenben a' ke- gu nrsz.tól 4 mfdnyiíe Os-

énység , és kegyetlenség tirdiában , telte 'Vadakkal

ban elvadítia öket. A- a' hajózók frissítésére.

agból 's fából kéezült, HegraU, (i6« ^6' ' 30" E. Sz.

Íol<ra 1 kikbtóhelye. Ezen

a' tájékon terem a^ie^obb

fahéj.
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- 44'о lit К. H.) hegység, és SfehÎMâ. '* ' »i T .>tM#>- •

kikötöhely Iravaddi fónak NeAt/rt',.'** 'Praöcz. orsz''Ca-

a* Bengali tenger öbölbe nál oszt. гюо 1. " ''J •""

való torkolatjánál. Birman Weideck- mvs és kastély Saa-

orsz.ban , egy igen neveze-* tzi' ke* ben Cseh orlíz.bah ,

tes templommal. G. Hartig bi^tó'ka^R csïp-

Wegrepelitse ,' Nigrum Palati- ke kés/.ít£és8*f;• •

um , ve Frtíncz. orsx* Lot Weidenau ; vs Badëiïi nZ Her-

oszt. Avciron fónál 31.30 1. czség Leiningen Gróf's. Jaxt

várral, parket gyapju ma- fónál, 1100 к » 1 >

nufacturákkal. Weidenburg, NMborg , С33° 21л

Negrilloj , népésg Borneo szi- го" É. Sz. 38°! 7' K; H.jke-

geten Asiában , töbnyire rület föhelye^kel. Prússzus

vadászatból 's prédákból orsz. Neitfâ 'Vagy Nieta, 'fe

élnek. ' ' forrásánái 338 h. és 1730 t.

Negro , fó vízNápoly orsz. Ba- Weid-harting , StâhreWbergi

silicata tart. ered, és az A- Grófs. kastéllyal *éV ЦтЬа'.

malsi öbölbe foly , part- Austriában Ens felett;Traiín;

jain termékenyek földjei. fónál. ¿

Negro, (i,5° i2y D. Sz.} fok Weidlingen, mvs Würténberg'

Afrikában alsó Guineában Alpi országbíróságban 830

Negro, eroség Para Helyt. Bra- lak.

siliában a' hasonló nevü fó- Weifen, kis vs Alb alatt Stei-

nak Maranhóba való torko- nach fónál Würtenbergi fiö-

latjánál. zépNe'kar'országbírágs.bah

Wegroponte , 1. Euboca. Tubingent&l 3 mfdnyire é-

Wegroponte , 1. Euripo. sik , közel innen van ama

"Wegros del monte , 1. Iljaniak. jól megerösitett Hohen-Nei- '

W egros,több szigetek Australi- fen vára. u V

ában új Guineánál; ezek' Weira, Banda szigetei közzül

közül a' kel. legközelebbik egyik . hasonló nevü mvsal,

144° .56' 50" К. H, és i° ЛЪ/ melly Naussau , és' Bélgica

¿o" D. Sz. alatt fekszik Pá- - {<Sf mfigerftsitett kikötö to»'

ristól. Lak. derült elniéük, roknál fekszik , eddig itt

magokat nem kézívvel , Üa^ volt a' Hollandus Helytar-

nem hajító dárdával védel- tó széke ezen kívül mint-

mezik. egy 100 házai.

Wegnade v. Wegadi , csekélly îfeiste v. Görlitti Neisz , fóvíz,

mvs felsö Egyptomban Ni- melly Cseh orsz'. Bunzlaúí

lus vôlgyében , töbnyire ker. ered, Zittau fclett feU

Koptok, ésKath. lakják, kik so Lusatiába által foly Gu-

sok vásznat készítenek , és baunál hajókázható -, és

azzal kereskednek , van 1 Schidlonak által ellenébe

KoptusPüpök' széke, 1 Ba- Oderába szakad , külön fó*

rátok" templomaés 1 kath. viz a' fekete Neisze , ez as

pléb. Oriás hegyekben veszí ere-

Wegus , h Abyssinia. detit Hayndorftól nerii mes-

Weheim , vs Westphaliában a' sze , Einsiedelen , és Kra-

Hassiai Herczs. 170 h. és tzaun keresztül folly , és

1050 1. Weiskirchennél a' Görlitz!

Wehhm, igen csekély Tehamá- Neiszbe ömlik.

hoz nem tartozó térség sze- Neisze , halakkal bovelkedö

rencsés Arábiában.' FÖ vea fóvízy Glatz Sileziai Grófs»



i* havas ^egy&Hlftlatit.ver/eid, . Kongo, Ország belsej^fceu

Irieg , ft , Oppeln ; köatt , UßkHsfrbaWxA: .' 74 ■}^ (. »(• . -.

¡churgast, ¡vskánál Odera Не/м^гл/п^уа^е^у ki&,várrai

óba önjlik.. » Ведпцг, tàr't. Bombay An»

ste', Herçzegség Silezijiban gol H,&jlytart. fcej*u)Jndiá«

nagyságe. 40 Q mfdre , né- ban. •. *ч- -т'т, j„( , ,.

essége .92,000,-re megy) JSelienfiurg ,.^ßl'0dtt Land Gróf-

bböl 1/3 része ,az Austriaí ság Swab Orsz. Constan-

sászárhoz (t. д.. $о9 3'. — tzisy. JPüsppkeég % Scnafhau-

)0 E. Sz.p a' tobbi a' sen* Jiantonk,ft Füreten-

russiai .Kirallyhoz tarto- bergi Grófság¡ köztt. Nevét

k; hegyes ugyan.de ter- yette Nienburg, várától, I.

lékeny lenre , Д$г,а , lo- üß,$po-ra számláltattnak.

ikra , és szarvasmarhák- Ez elött Austriához tarto-'

i nézve. Fovjzei ezek : Hut- zott , de ez, az 1806 eszt.be>

asser , BieLau , Elsnitz, Pozionyi b^ke^aegtol, fogva- ;

s, kozép , -és fekete Op- Püspokségt.Lett,-és a¡ Wür-

t, Mohrau , Staitz , Wei- tembergi Kir ho/. tartozik.

mau 'sa' t. L. német nyel-. Ne/jrçq , ezplfaft Bourbon , íó-

t beszélik , a' Reiigiójok víz ész. Amerikában szabad

ith. 1, kpzül nem kevesen India tartom.

ilombféle faedények' el- 'Semausu*.* ( Nimes ) hires ve.

szétésébôl élôdnek , so- régiFranczia Országb. Rho-

n miitçria manufacturât danus mellett. f,„

ésévèl, mások pedig szö- Hemèro , mvs Lorab. Vel. Kir.

îsel hamuzsírfozéssel 's t. egy mesterségesen hés/.ült

foglalatoskodnak. ß fónál. Selyemmel keresked.

:e Nyssa , (500 25' E. Sz. TUemctin, , Nemcani , blemcsi-

> 59' ií. H.) Fö vssa Nei- nany: J; ^elegyes . ,falu Bara

Herczeg.nek Bielaunak Várm. füldes ura az-Eszter-

iszebe való torkolatjánál gomi Káptalanbéli nraság ,

> h. és 7,800 1. máskép a' fekszik Barshoz 1 mfdnyire,

;slaui Rom., Cath. Püs- határja )o¿> ¡vagyonnyai je-

k' széke- Vagyon 1 vára, lesek ; van 1 plébániája.

iymnasiumja, <l Kolleg. Cernea, vs ЭДогеа Török tart,

ptalana , 1 vara , melly régi idökben jeles volt a'

sze innensô- részin fek- nép testerbt gyakorló játé-

k , több posztó , vászon , kitp^^,-»

pántlika 's t. fabrik- Ь. Nemetfs.y . Germániából sza-

ép gabonával, nagy ke- kadtt népség régi Frantzia

kedést üz. Orezág.ban , , Speier , és

t , mvs Austriai Silé- Rheinzabern,

ban Troppani ker. Op- Néetet ßyula , 1. Gyula.

, és Bielau fóvizek for- ^émethy , Nemcze mvs Honth

inál. Vra.ben , Schelmetztöl i iJ4

1 , 1. Nyitra. óra F. U. Esztergomi káp-

, kis fóvíz Entre Duero talan, lak. tótok. kat. nagy

linho , Portug. tart. a' és nepes helység, az ország

çerbe ömlik. úton , azon nevü folyóu

, vs Piemontban '¿,390 1. egy hiddal, és szôlohegy-

fh , 1. Neghade, gyel. Németi van még Aba-

(, 1. Nepal. . új , Baranya , Bars, Bor-

Ьа , alsó Guieneában sod , Nógrad , Soprony ,



Szathmár Tolna , és Ung

Zemplén Vm.ben is, és Er»

délyben , Himyad, 's S¿ól-

nok Vrn.ben.

"Sémet úrstág , Deutschland ,

Deutscher Bund , Gsrma-

niae Imperium , e' szöve-

tséges Országokból , és tar-

tom.ból áll: részny ire: Au-

striai birodalom , Prusszus,

és, Danus ország, 's az egye-

sültt Belgyiom ; egészen a1

Bajor, Szász , Würtember-

gi , és Hannoverai Király-

ságok; a' Bádeni Fö Her-

czegség , és Hessen Casseli

választó Herczegség; a' Mek

lenburgi , Oldenburgi ,

Braunschweigi, Lippei , An-

halti , Nassaui , Waldecki,

Darmstadti , Schwarczbur-

gi , Weimári , Meiniageni,

Hildburghauseni , Coburgi,

. Altenburgi , Homburgi ,

Keuszi , Hohenzollerni , Sal-

mi , Kötheni , Arenbergi,

Lichtensteini , Leyeni ,

Bernburgi Herczegségekbôl,

's a' Hohengeroldsechi Gróf-

ságból. Végre Hamburg ,

Brema , Lübeck , és Frank

furt szabad vsokból. Fek-

ezik az északi szélességnek

(45° iy — 55° а' К. H. 200

y — 360 4o/-ig.) Északra:

az északi tenger, Dánia,

és keleti tenger ; keletre

.Prusszia , és Austria , délre

Olasz orszég, és Helvetia,

nyugatra Franczia ország

köztt. Duna mentében es-

nek-. Baden , Würtenberg ,

, Bajor ors/.ág ; és Austria

része; 's kbzben a' Hohen

zollerni , Herc.ség , és Ho-

hengero!dse< ki Grófság ,

Moenus mellvékén : Bajor

ország része , Hessen Darm

stadt, 's Frankfurt, Raina

tjnentében , Baden , Nassau,

Salm , Bemburg .Kothen;

Hessen, Darmstadt, 's a' t.

és Frusszia , és Belgyiom

része. Elbe ée Szatè vizek

köztt: Prusszia része, Szász

Kir.ság, és Anhalt Herc.ség,

Saale, és Werra köztt. Szász

Herc.gekjReuesi, Schwarcz-

burgi Fejedelmek; Al. Elbé-

nek jobb partyán Hamburg

Lübek Meklenburgi H.ség;

és Prusszia része bal par

tyán Hannovera Ország ;

Elbe ,. és Weser köztt Han

novera , és Prusszia része ,

Waldeck , Brema '& a' t.

Bal Weser t partyán Hanno

vera ország része : Arenberg,

Lipps , és Oldenburg , 's a'

t. FÖlde nágy részént he-

gyes ; a' tengerre dülö tar-

toraányai lapályosabbak ,

számos vizekkel nedvesítte-

tik. Nevezetes hegyeit dél

re az Alpesek Tyrolisnál;

közepette keletröl nyúgat-

ra fekszenek a' nagy Ércz,

Fichtel hegyek, és a'Thü-

ringiai erdö. A' Rhöni he

gyek , a' zordon Alb , és

Schete erdö ; északra a'

Harcz erdö. Jelesebb folyó-

ji: 1) Duna jobbról •• Hier,

Lech , Iser , Inn , és Szal-

za , balról Altmühl , Regon,

Naab , 's más mellék fo-

lyókkal. á) Elbe: Elster,

Mulde , Saale , Etmenan ,

mellék fókkal. 3) Weszer,

Werra , Fulda , Atler ,0-

cher , Lema, 's Hunte mel

lék folyókkal. 4) Ems par

ti folyó kis mellék folyók

kal. 5) A' dicsoséges Raj-

na-Neckar , Mayn , Lahn,

Ruhr , Lippe vizeknél. Ta-

vai nevezetesebbek а' Во-

deni , v. Constáncziai , Bre-

gentzai tó , a* Chiemi ,

Czirkniczi , Seburgi 's a' t.

tó.

Nagysága egész bi-

zonysággal meghatározat-

lan : mivel Austriából töb-

bet is kevesebbet is szám-

lálhatni hózzá, úgy szinte

Dá-



)ániából is : 14500 П mfdre

átran t,eh«tni. "Egesz" Né-

essége mintegy 2>—26 mil-

¡0. Legnagyobb 's legné-

esebb részei Austria, Prus-

zia / V Bélgyiom utánn :

ajor , Hatmovera , Szász,

5 Würtenberg Ország ; a'

essen Casseli , Hassen

armatadti , Braunschwei-

i , Meklenburgi Herczeg-

ígek Ъ á' f. Legkissebbek

szabad vsok , és Lich-

;nsteiñ , ës 'Léyeri H.gek

ge : a' déli 46—,50o Igen

penge , kellemetes kivált

ec.kar V Mayn , és Rajna

íjrnyékiben , 500-ig ió bor-

irmesztö. V közepsö ¿o 0

■5a0 -ig Szász , Hassia, és

russzia orsz.ban kivált El-

3 mellett olly etngedelmes

ogy elég jó bort hoz. He-

Reiben , és ezeknek al-

'aikban a' tél -korább , és

rtósabb. Az északi 52 o

.54° -ig, kivált Meklen-

írgban , Hahnoverai észa-

részeiben , Oldenburg-

in , kemény és semmi

>rt se termeszt. A' tenger

irtokon változó , és szél-

szes.

Terméseií az ásvá-

okból : arany ásattatik,

frolisban Ertz, és Нагад

gyekben , bïmosattatik

ijna fôvenyébôl Baden

¡r.ben. Az ezüstöt boveb-

n Szász , Wirtemberg ,

denles Hannovera tart.-

n ; eszt.ként mintegy

э,ооо márkot ; rezet is

yan ott; czínt Szász or-

ígban; vasat Berg Her.-

n , és az emlitett tart.-

u ; Nemes köveket Saxó-

iban , márványt Bajor,

tsz , és Badén tart.ban.

; Szalzburgban, (Reichen-

11) WesztfáHában CHalle

Limeburg),Sakszóniában

rtern ) Frankfurt mel-

B. l£x. III. DAR.

lett (Orb.). Xsványos vizeí

nevezetesebbek : Spaa , és

Aachen, Rajnai Prussus bir-

birt.ban, Kissingen (Wirz-

"Burg Htór.ben), (Wildbad)

( Wirtembergben),(Brücke

nau),* Darm.stadtban ),Wies-

baden , Jachingen , Badems,

és Selters ( Naussauban ),

Pyrmont* ( Waldekben ) ,

Lanchstädt , 1 és Tharard

(Szász Királyságban), Ron

neburg , és Liebenstein

(Szász Herc.ben) ; Hofgeis-

raer, és N ee'ndorf , ( Weszt-

phaliában), Aachen,(Prusz-

SZU3 Rajna melléki tart.

ban); Schwalbach , Schlan

genbad 's a' t. mellett. Nö-

veményekbol leginkább te-

rem bú/.a, és gabona, Bajor,

Wirtenberg,Szász,Westphá-

lia ', és Meklenburg tart.

ban , tönköl : Wirtemberg,

Baden, és Mayn déii kor-

nyékekben ; kukoricza, Wir

tenberg, és Baden tart.ban;

mandola , és gesztenye ,

Baden Nasszau , Hassia

(Bergstrasse) tart.ban ; fa,

gyümólcs , kivált Rajna ,

Neckar Máyn , 'déli Elbe

kürny ékében , Szász orsz.

ban (Borstendorf) dohány

Baden , és más Rajna mel

léki vidékeken. Bór Rajna

artyán , Wirtenbergben ,

adenben , Hassiában ,

Frankfurt , Nasszau , és (

Wirzburg korül ; len Szász,

és Wesztphália tart.ban ;

kender Rajna mellyékiben.

Mindennémü répa Szász, .

Hannovera ,'s Nasszau tart.

ban. Fa Szász , Wesztphá

lia ,* Wirtenberg tart.ban,

(Spessart erdöben), Berch

tesgaden Herc.ben 's a' t.

ÁHatokból '• lovak , szarvas-

marhák , nemesitett juhok.

Wirtenberg , Saxonia ,

Wesztphália . Meklenburg '

tart.ban. Vadállatok : déli

38



Bajor orsz.ban, Salzburg-

Lan ; enni valo vadak. Wir

tenberg > Saxonia , és Ha-

noverai orsz.ban. Halak u.

in. Semlingek ( Salmo ) ,

Lazatz-pisztrángok , kivált

Rujna mellékiben ; más jó

ízü halakkal szolgálnak ,

mas fó vizek. Méhekkel

leginkább gazdagodik Ha-

novera , Lüneburgi H.ség ;

selyembogarakat tart d¿li

Bajor , és- Baden ország.

Gyongyostreák találtatnak

Szász tart.ban.

La kos i eredetekre néz-

Ve : i) Németek , Bajor ,

Svécziai, Frankoniai, Raj

nai , fel. és al. Sakszoniai,

Wesztphaliai , és Prusszus

tart.ban ; nyelvjárássok ffi

vagy pedig alacsony. 2-)

(Vendusok) Slav eredetüek:

Meklenburg , Lausitz , Meis

sen, Altenburg, Bayreuth,

Bamberg , 's t. tartomá-

nyokban. 3) Elszórva imitt

amott kiköltözött Fran-

cziák. 4) Zsidók.és néhány

Czigányok. Városi 2300 ,

mvsi 3000 , faluji 100,000

számláltatnak. Ezekeri ki-

vül vannak számos pompás

kastélyai , mulato helyei,

és számtalan eltöröltetett

klastromi, Apátursági 'sa'

t. Legoépesebb városi Coin

39000 Bées és Berlin Után

Dresda .55,700 lak. München

48,000 1. Magdeburg 32,000

1. Leipzig 3>,ooo 1. Frank

furt 30,000 1. Braunschweig

30.000 1. Augsburg 28,000

1. Nürnberg 27,000 1. Máincz

«2,000 1. Ama hires Göttin

ga 8070 Jena 7000 Tubinga

5800. 1.

Éle lern keresmé-

II у ö к : l). A' kézmüvek ,

é"s fábrikatumok által. As-

ványokból készíttenek : a-

Titnv , és ezüst munfcák

Augsburg, Nürnberg, Ha

nau , és Weissenfeis ysok-

ban. Kardvasak : Solingen

Bergi vsban ; fegyverek ;

Szuhl, Zelle, Mehlis vsban

Szász tart.ban , és másutt;

órák , Píorzheimban (Ba

den). Nürnberg, Constant!

vsokban; vas porlékák Szász,

Harz, Hessen, Wirtenberg,

Berg , Tyrolis tart.ban. Az

Iserloniak igen hiresek.

Tükrök , Fürth (Bayreuth)

Nürnberg , Kassel vs. ban.

Porczelán. Meisszen , Braun

schweig , Gotha tart.ban.

Más fold edények : Braun-

svaigban , Gothában , (El

gersburg), Wesztpháliában

(Nienover) 's a' t. Növe-

ményckbôl s pamuk porté-

kák leginkább készíttetnefc:

Augsburg, Nürnberg. Chem

nitz , Hanau , és Wirten

berg vs. ban. Len matériák

Wesztphália , Szász, Baden

tart.ban A' Bielefeldiek hi

resek. Dohány : Wirtenberg,

és Baden tart.ban. Allatok-

ból : gyapjú matériák *.

Crimnitschau , Görlitz ,

Magdeburg vsokban , és a'

Wirtenbergi tart.ban. Kü-

lombíéle börök , Szász tart.

ban , másutt. Selyem por-

tékák leginkább Mühlheim,

Offenbach , Frankfurt vsok

ban. A' viasz gyertyák-.

Kassel , Minden , és Zelle

vsokban 2). A' kereskedés:

Német országból kihordat-

nak : fegyverek , vas és üveg

portékák , porczelán , és

más edények , gabona , gyü-

mölcs , épület fa , len , és

pamuk, gyapjú portékák,

szurok , gyánta , kalamás*,

hamuzsir , kctmló 's t. ef. F&

kereskedô vsi Frankfurt

Máyn mellett , Leipzig ,

Nürnberg , Augsburg , Ham

burg-, Brema, Lübek , 's а'

t. Pénzôk részszerént во

lábnyi,résszfcrént 24. A' Husï



— ' 5э3

ábnyiban : egy ezüst márk

¡o ft. vagy 13 1/3 Thallér ;

gy forent 20 garas 60 Jír.

igy thallér 1 fl.' 30 кг. A*

14 lábnyiban 2 1/2 hiíszas

10 кг. Egy thallér 24 garas,

garas 12 pfenning. Forén-

okfcal s/.áraolní déli Német

art.ban ; thalbirokkal az

szakiakban- A" hosszúság,

s rehézség mét'ôk'ben még

agyobb № külcmbség. p.

. 1 Bécsi mázsa Aachen-

en 83 г/з'1оЛЦ ico Bécsi

of 83'J 3/4 'Atfgsburgban 87

/¿ font. 78 'r'öf. Frankfurt-

an 90 зУ4 font , és 60 r6f.

.eipzigban 83 </3 font, és

г ijb röf. Nürnbergben 91

>nt , 85 rßf , 's a' t,

R e 1 i g y i o j o It : N é-

I et országban a' Bécsi vég-

is szerént a' Katholika ,

/angélika , és Reformata

iligyi^k egyenlô jussokkal

rnak. A' katholika reli

gó ; këzônséges Bajor Or-

ágban , Würczburg , és

imberg , Ascbaffenburg ,

•aisgau , Maintz , Kölln ,

■ier , Spájer , Worms«,

ankfurt, Arenberg, Mün-

if , Leyon , Lichtenstein,

Im Her.ben általlyában

Raijna bal partyán-, és

Austriai birtokokban.

formata Hessen, Anhalt

ssauweilburg Lippe tart.-

n fcegyébütt többnyire

mgélika : Tudományok

szép mesterségek. Szá-

isak az Univeirsitások ,

adémiák , és fö oktató

rzemények ■. u. m. kat-

ikusok réïzérôl. Mainz ¡

In, Trier, Bonn, Bam-

■g , Würczburg , Frey-

•g , Fulda , Paderborn,

linga, Ingolstadt, Lands-

; , Salzburg , vsokban ;

. és luth, vegyesen : Er-

t , és München vsokban

heránusqké. Jena , Lip-

sia , Greisswalde , Witten

berg , Halle , Helmstädt ,

Kiel-Rostock, ErlangenGief-

ien , Rindein , Stuttgard ,

Altdorf, Düsseldorf , Tübin

ga, vsok.ban. Réformátu-

soké; Göttingen, Marburg,

Duisburg, veokban , 'sa* t.

a' katholikusokkal közös

Heidelbergában ; 's neveze-

tes Gymnasiumi: München,

Augsburg, Nürnberg, S* utt-

gardt , Frankfurt, Halle,

Karlsruhe , Gol ha , Koburg,

Dessau , Oldenburg, 's tobb

vsokban.Bányász Akademia

van Freybergben , Szász

Kir. ban. A' tudományok ,

és szép mesterségek' fö A-

kadémiája van München

ben az Austriai birodalmbn

kivül. Ezeknek bô , és gaz-

dag elösegittö eszközi a*

konyvtárok München . Güt

tingen, Wolfenbüttel , Dres-

da , Stuttgard , Gotha , és

Wajmár városokban ; pénz

gyü¡t,emények , GotháÉan ,

és Münchenben , képrajzo-

lat, és ritkaeág gyüjtemé-

nyek : München, Augsburg,

Dresda , 's t. városokban.

A'Német orsz.i tart.eggye-

sültt Királyok, Fö Hercze-

gek , Nagy Herczegek , Her-

czegek Land Grófok , 's vá-

rosbéli tanácsok alatt van-

nak : a* Bécsi gyülés vég-

zése szerént a' kozjót Frank

furt gyülésben elhatározott

voksok által , mellyekben,

Austriának , és Prussziá-

nak elft résxok , és a' Bel-

gyiomi Királynak is szava

vagyon , intézni el. A' bi-

rodalom védelmére bizo-

nyos mérték szerént tartoz-

nak oszveséggel ; repraesen-

tativum Regiment kötelez-

tetnek tartományaikban

béhozni ; azt bé is állítot-

ták a' Belgyiomi , Hanno-

verai , Wirtenbergi Kirá

S8 *



- 415

lyok , ёл nemelly Szász

Herczegek. TöLbnyire a'

Némel egyesülés' elhatároz-

tatása Frankfurt vsában

most forog fenn. A' német

êzovelséges Fejedelmeknek

jóvedelmeik , és hadi ere-

Í'ik bir.ony taianok ( azoké ,

ik a' Rajnai szbVetségben

Voltanak , jovedelméik

mintegy 100,0000000 flra;

hadi crejek , mellyet a' Hoz-

vedelemre állíttani taftoz-

tak 122,000 katonákra be-

csültelett. Ide járultak a*

Rajnán tulsó a* tengermellé-

ki> Francziáktól vissza ju-

tutt tartományok , és a*

Prüssziai , és Austriai ré-

szek. Kozonséges 'szovetség*

«rôsséginek kineveztettek

a* Luxemburgi, és Landa-

•ui; harmadik építtetni fog

a'.Franczia adón.

Históriája: Német or-

«zág elejétôl fogva , sok ✓

egymástól ñera függft nép-

ségek köztt elosztatott; ve-

lök a' hatalraas Rómaiak

нет bírhattak , hogy öket

«szveségessen meghódíthat-

ták volna. Külombféle ka-

«télyokat , és erñsségeket

építtíttek meggátoltatások-

ra , mellyek idövel váro-

eokká váítoztanak. A' Ro-

mai Imperatorok (Csás/.á-

ioJí) eilen, hogy szabadsá-

gokat fenn tarthassák , na-

gyobb egyességekbe szö-

vetkeztenek öszve. К; Sz.

utánn.harmadik század ol-

ta , illy «ggyesült nemze-

iek voltak a' Svevusok , es

Bojárok Duna mellyékén ,

az Alemannok és Frankok

Rajna mellyékein ; Mayn ,

és Harcz köztt a' Longobar-

dusok , és Thuringiusok ;

Elbe és Rajna köztt a' Szak-

szok , és Frisiusok. Ez idö

tájban kezdettek a' keresz-

tény religyióra is térni;

így támadtak a' Máinczi ,

Trieri/ és Cöllni Ersekségek.

Közöttök legjelesebbek löt-

tek a' Frankok , Sakszok,

és Longóbardok : a' Szak-

ezok Angliát;Longobardok

Pannóniát , Itáliát ; a' Fran

kok Galliát , sôt a' Bajor

Thuringius , és Alemannus

nemzetekfet is yneghódítot-

ták , Galliának nevóket

ad.Lák , mellyb&l lett a'

Franczia n'evézet. Vil. é»

VIH-dik Százodban. tértek

meg a* Bajorok '. Frankok,

és Thuringiusok > számos

Püspokségek alá rendeltet-

tek. N. Károlly Franczia

Király , és Római Cs. egész

Német Országot hatahmába

ejtette ; elöször Bajor Her-

czegséget foglalá el 788 an-

nak Enszen alól fekvö jé-

szére egy határ bri állított.

( Markgraf) , így támadott

az Austriai Markgrófság".

804-ben meghódíUat , éa

megtérítette a' Szakszokat.

Elbe , és Weser köztt.i ftz &

határjaikra is Markgrófok,

's kik religyiói állctpotfcyok-

ra vígyázzanak, ВйьрйМзк

Apáturságok 'S t. ef. .1 rfen-

deltettek 843- A' I/udovíeus

Pius Király fiái kö'Afct' el-

os/.tatván N. Károly < biro-

dalma, Rajnán innehsñ ré-

szének tulajdon Királlya

lön. Ezen Német Királyi ág

a' Károly ágábol 911-ben

kihalván , az ákkori német

urak , a' Bajor , Sveviai»

Lotharingiai , Frankoniai,

és Szakszoniai Herczegek

tulajdon Rirályt választot-

tak magoknak. A' Szakszo

niai házból választatott

Királyok CI. Henrik 912—

9.36 Szerzették a' Szlesz-

wigi Markgrófságot ; a'

Magyarok betoréseiknek e-

rôsiégeik általgátot . vetet-

tek , a' Wendua népeket
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Elbe jobb partyán Meclen-

burg , Pomern , Branden

burg , Meissen , Lausitz ,

С seh. , Morva , SIésia , és

Franltonia Austria keleti

tartományokban meghódol-

tatták (936—97.3). Ez alkal-

nnatossággal eredett a' Meis-

sz'eni , és több Markgrófság.

E1&& a' Német Királyok

ltözzül Római Csáazárrá

It orónáztatott Rómában 96a

l>en. A' Frankóniai Császá-

rok alatt (10,56— i 106-ig) a'

Herczegek , Land-Mark- , és

Burg Grófok lassartként u-

ralkodó hatalmat-szerezte-

nek magoknak , és hivata-

lpkat örökökke tették. Az

Ersekek , Püspökök , Apá-

turságok is uradalmat szér-

zettenek magoknak. A' Ho-

henstanfischi Császárok a-

latt (1139—1234) a' német

ország választó birodalom-

iná Ion. A'"Máinczi ^Köllni,

és Trieri birtokos Érsekek,

a' Cseh Király , Rajna rael-

léki Pfalz Gróf , Meisseni

Markgrófbol lött Szakszo-

niai Herczeg, és a* Nürn-

bergi Markgrófból lett Bran

denburg! Markgróf válasz

tó batalmat szereztenek

magoknak. A' Hoheristaefi

háznak Conrádin altal ki-

múlta utánn , annak bir-

tokit a* Wirtenbergi , Ba-

deni Herczegek, és a' Würcz-

burgi Püspök magok köztt

elosztották , ez ido ktfzben

támadlanak a' számos bi-

rodalmi vsok , fundátiók,

és Nemesek is>; sok Herc-

gek más házokra szállot-

tanak , mint Thuringia,

Austria "s a' t.

Minekutánna a* Császári

* Korona Haubsburgi Ru-

dolfra szállott 1276-han ,

még éjy idei<? külombféle

ház.oliból választatt.ak a'

Csásiárok. E' szerével tu-

lajdonítá házának Luxen-

burgi VIL Henrik Cseh or-

szágot. IV-dik Károly , é»

Wenczel pénzért némelly

városokat kimentették a-

lattvalói állapottyokból ; -ж°

Herczegek száma -Jülich ,

Cleve , Berg , és Meklenburç

Herczegek által s/.aporodott

II-dik Albertöl fogva egy-

más utánn az Austriai Fe*

Herc.gek Császárkodtak a*

Haubspurgi házból 0437—

39) I./Fridrik alatt (1439—

1493_) , megszuntek a' Her

czegek a'' diaetákra szemé-

lyesen jelenni ; I. Maximi-

lián (1493—151 9) az Orszá-

gos békességet labra állítá,

a' régi magános erösza-

koskodások eilen (Faust*

recht) a» Fö Кamarai Ta-

nácsot,és kerületbéli itélô-

székeket szerezvén , Bel-

giomot (Niederlandokat) a'

Német birodalommal egy-

be kapcsolta , 's ezt 10 ke-

rületekre felosztotta ; mel-

lyek' a' Bavariai , Svéviai,

■fel , és al. Rajnai, Franko-

niai ; alsó és felsö Saxoniai ,

Austriai,Burgundiai,'sVreht-

fáliai (1,521—2í).AzÚ£y ne-

vezett Reformatio , ugyan

ieles változást okozott a*

német birodalom állapot*

tyában , a* Saxoniai vá

lasztó hatalmat az Ernesz-

tus familiáról az Alberrére

áltvivén (1547), 's sok égy-

házi birtokokat világiak

kezébe ejtvén, de még na-

gyobbakat szerzett a* West-

pháliai békekotés: a' Fran-

czia Királyok hatalmábaf»

maradtak . Lotharingiai

Metz , Toul , és Verdun

Püspokségek , Alsatziának

Austriához tartozó részével

eggyütf. Svéd Királyé Ion

Elsö Pommerania ,• Wis.,

mar , Bromen , éi Verden

Püspbkség; a' Bxandeabur-



gi valasztó Herczegé , Mag -

deburgi Ersekség nagy ré-

sze Halbe rs+adt. Minsen ,

és; Camin PiUpôkség (Stift)

Meklenbargi H.gé S hweti-

ni ,, és Rat^eburgij rüspiik- 1

ség ; A' Hesej^kasseÎi Land

Cxróté Hersfeldi Apáturság

's a' t. Braunschweig-Lüne-

burg házé loh felváltva

Osznabrljck ; a' Sákszoniai

v^lasztó Herczegé Lusaíia ;

a' Baipr Herczegé a' fell Pa-
 

tenek.

R' biródalombéli válto-

zások (1Ó89— 1792-ig) szün-

telenek voltak : a' Hercze-

gek részint az elagazás ál-

tal (и. m. Weimár, és Go

tha) rés/.int a' neveztetés

által s/.erfelett elízaporod-

tanak , 's a' tovább tovább

terje'áes *>altal veszedelme-

sen elhitalmasodtanak : a'

k,¡ holt Júliihi, Clevei , és

.Bérg^ Herczegeknek bírto-

kit a' Brandenburgi , és

Pfal/.i Herczegek magok

,,|o¿g Ae\o>ztptt'ák a' Sak-

szqniai régiebb jussóknak

eljejíére ;¡a' Br.iunschweig-
Luneaur'gi r_ \£#4uen burgo t

tuTaidoñila magának , és a*

"ЩГепсфШЯ-fàlaàzto hatal-

m.a,t js' megs'zér'e^tè1, !v2gre

' a"° N. *Britan iflàî-1 thr'o'ñusra

is^útott. ( iCj?9.1 ilüjj4. 'Г?14.-

bçn ).. A' ,'SalíszoVrra'í ( 1096.}

a^i Lengyef Kiràily;? bíett ;J

¡ÍVo'i^ben e à' u Brajpdemirgl'''

,Âzonban a Fran</ia Kifály

több rész'eket elfogl'-'lt a*

német birodalomból Rajna

bat party án .¡elfi'sVbr ugyan

Alsatía hátralt részeít , az-

utánn; a' Burg.undiai 1<егйт

lei' darabjait. A'z Orosz

Császár is részt vett benne

a' Holzstein Herczegségbéli

részét Oldenburg, és Del

menhorst Herczegséggel fel

cs'erélvén ^ a' Wittelbachi

BajíT ágnak kihaltával ,

Pfalz Herc.séget тара hoz

vontji , a' Baior országi Váí.

Herczeg;a' Prusszus ríirály

1792-ben), tartómányivaí

gyesítté az Anspachi , és

Jayreuthi Mark Grdf !Föl-
*«Wn{Ä»o,l .

Legfontosabb valttjz&st,

és végre egész rom'làst âzen-

vedett a' Német biroíiátom

Franczia fellázzádástól
 

ôsség franczia orszagé

lön, a' Liinevilleivel (1801)

nem csak a' Burgundiai ke-

riilelnek fennmaradtt ré-

sze , hartem annak egész

Rajna bal partya is ; a'

vesztességet sz^nvedett Her

czegeknek hidegiUetése

(l8c2-ben) a' Prusszus , és

Orosz béfolyásnál foèvâ a'

nagyobb , és kîssebb Sti

fte!', nek (Püspokségeknek ,

Apáturságoknák.'^T:.* ér.) 's

minden Birodalmi í*ártísok-

nak (kivévén Nürnberg,

Augsbure, Frankfurt . Ham

burg , Brema , és Lube!<

vsokat), és nemes jószágol;-

nak elfoglaltatása állfal

ment végbe ; a' három bi

ródalombéli egyhá/.í vá-

lasztó Herfzegségekbo'l csak

a'z egy Máinczi hagyratott

a' 4. -»*TÄiÄÄ^i4 bé-

kekotés' J Г ieo^y^frl^g Na

gyobb ' veszfessëgfrel járt ,

hivált az Austriai házra

né/ve , 's téteme? váltpzá-

sok t sXulf. \f S«4%*sfa,ó*niai,

és Bajor V. H. еч Wirten-

bergi Fo H. Rirályokká , a

Badeni H.1 Fo Her^zeg'gé ,

Mur^t [N/îp' leon StÇgora ]

Bergi F.; H! I^rarj^zia hatn
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lorn alatt ; a' Hannoverai nalt : Bajor Király 3,404,000

V. H. ( Británniai Király ) alattvalókkal. Wesztpbá-

Német Országból ,egés*en liai К. 2,540,000. A' Sak-

Ititiltatott. Egyre 1806. 13. szöniai Kir. 2,100,000. A"

Augv a' Rajna meïléki több Wirtenbergi 1,207,000. Ba-

H^rcxegek Párisban Rajni déni F. H. 925,000. Bergi N.

lîôtéfejie (Rheinjjsche Bund) H. 931,000. Frankfurti H.

szovetkeztenek ; erre az 300,00p. Hassziai 540,000.

A\i striai ps^szár II, Ferencz Wiirczburg 312,000. Mek-

6-dik AugustusBan'a' Né- lenbûrg' Schwerin 290,000.

met Császáriágróí, Terri¿n-,. Meklpnburg Streliczi 66,ооо.

dofct , aa . Austeiai , .örökös îjJassaiï 273,000.Gotha 190,000

Császárságot túlajdonítyán Oldenburg . 160,000. Wei-

magénab «ok bi^odalom- . rn'ár ii'1,'^00« Koburg 61,600

t>eH H^£e>,egekj çs Uralko- Jièi'ningea 53,000. Hild-

пбЦ mediafÍA¿ltat;ták , az bùrg'-hausejn 33 000.

axí.pnásoknak uralkodó ha- Schwarfzburg 114,000. Des-

talmpk alá vettettek. Igy sau 54,000. Bernburg36,ooo.

liiti «' mintegy 960. eszten- Kothen 34,00p. Lippe 95,000.

dök alatt fényes nemét bi- Reuss 82,000. Arenberg

rodalomnak vége. A' Raj- 59,oofj5aIm56,ooo. Hohenzol-

4ïai szövetseghtz többen lern 53,000. Waldeck 48,000.

többen egyesülUb, kivált . Isenburg 43,000. Lichten-

a\szeTenfcsétlen Prusszus há- 1 stein 5,100... ,Leyen '4,500.

bprú , és Tilsziti békekôtés. AJattvalpkkal : öszveseggel

UtAfin '(>8o6i; a' Hessenkas- ,14.178,600. • Alattvaloikkal.

. seli választó Herczegség, ée Végre a' Rajnai szôvetség-

Braunschweigi Herczegség. nek észak tengeri partyai

jneg^zijnt ; a' Prusszus Bran- [ is (Ostfriesland , Oldenburg

^^bflj^i , és Magdeburgi Here.gek , és Hamburg , Lü-

, > iirtökok ,. sok más részek- bék , Brema vsok), a' Fran-

-Hel elszakasztattak ; belö- ezia birodalom osztályi

-í^lok^és Hannoverai Herc?eg- löttenek. . Mind ezen erö-

's^gnek reszeiböl Wesztpha-, szako$ változásoknak vé-

.íiailtirályságotállítpttaNa- get vç+ett a' Leipzig via-

- poíeon oesének Hierony- dalom(i8>3. 15—18 Octob.)

Thu&nak számára ; más tar- mely által azeggyesultt Eu-

ítományokat részint Hol- ropai Fejedelmek a' Fran-.

•¿ lahdiai Királysághoz v, ré- czia Ország erö hatalmát

szjnt N. Bergi . N, Herczeg- megíorték , és a' Nápoleon

séghez kötött. A' Máinczi Cs. feUuvalkocïàsât lealáz^

egyházi választó Herrzeg ták ; az 1814-diki békesség-

heJyett lett birodalombeli kotés által » csak nefp min-

Fft Kanczellarius Frankfur- den Német birodalmi bir-

ti N. HerEzeggé Ion, és en- tokok többnyire , Rajna

nek örököse Eugenius , a' bal partyán is, Franczia

Császámak mostoha fta , és Országtól elszaka«ztattak ,

Italiai V. Király 's a' t. A', és azon tiraiknak , kiknek

Bérsi (1809I békesség Au-* a' Rastadti effgyeHilás ál,

striának nyúgati , és déli tal tulajdoníttattak , vngy

■ részeit szaggatta s/.ét. vissza adattattak ,r .vagy

. A' Rajna szôvetséghez e- vissza cserélteftek í'gy te'»

zen Fejedelmek tarto/.tar tek s^ert Austriát^dl Tytolis^
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ûrtokaira; a' stadti Hercr.egnek adatott.

Hessen-Cas- De a' Néraet birodalmi bir-

-■ltulajdoníttésa

véget nem ért,

rankfurti gyülésben

■ ■ ! A -1-üaPKíjálynak jutott Lau- folytattatik. ) ¿4, • 1

Herczs.! pemetyyek Néweí ü\vár , Güssing , urad.

?en béltiilés , és a' Bécsi e- és 111 ví- Vas Vúrm.ben, Cs«n-

«^$ség Allai nevekedtenek csepataknál, Rábakereszt-

«rtól i 4tß*^t$?Vyljr H.

Battyányi Lab. elegyes^né-

metek 979 kat. JsAkat.43o

Zsid. Herczegi épüle£ebk*;l,

Királyi mél- тада^Йеяу.еда lévo várá-

tósággal ;, a* Belgyiomi Кi- val, BaráloK klas>tronr»ávAl,

Luxénburgi ésLültichi k-iknek t^r¿píq«iában van

Herczs.ket ; szaporodtak- a* az ura^4stf4^SP№PbÎie-ïye.

"Wajmári, ésKoburgi Szász II t. egy két emeletü szétma-

há/.ok is; y'esz leih ellenben lom is van.

a' Saltszonl'ii Király. A' Raj- Hemi , falu Campanea di Ro

ña bal parti án Feküdl, több- ma tart.ban Egyháai birt.

p.yire egyhá/.i birtokok , ban egy várral, azoi

Prussziai , és Belgyiomi Ki- tóval , mellynek régi neve

rályoko'n kivúl a' Braun- Lacus Triviae. Ez oílymé-

sch\vei»i., Éadeni , Nasszaui Wen fekszik a'hegyek közt,

He rr^egelfnek i ulajdoiiíttat- hogy semmi biél se fér

tak, vagy a? Auairiai, és hozzá. y! ;; , >4 ". <уч I .

Baj'or ' jorsi'ág'i 'kö/.hatalom Semeurs, Nemosium, (48^15'

" alAtt hag^àttattak. 1815-ki É. Sz. ao© 20^ K. H.) vs Fr.

 

ú\ PArisi békesseg kôtésnél

fogva àW£rJémet hirod.nak

Frarir.zia hatalom alatt ma-

radeki is viss/.aszereztettek ;
■'s ne vézet osen Sarlouis erös-

ség1 Saarbrücken egész ke-

rületével Prusszus Rajnán

;ti^?6'tärt -

viife1'

Be

orsz' Seine, és Mar»« ©Sit

Loing fónál , mellyBriare,

mesterséges fo viz allai l««i-

rét Seinével egyesiti, van-

пак 660 h. 3760 1« 1 \*ára,

és több timár mühelyei.

Kereskedik gabonával, bor-

khoz, 's Philippe- ral, sajttal , kalapokkal,

kerületével, az egy. 's t. ef, 1 -í

omhoz csatoltafotl ; Nernp/ify , Lenthy , Urad. és

Landau, ker-vel eggyütt az mvs Szala Várm.ben , Ker-

Austriai Császárnak «1 natía- ka vizénél, Lendvától l \f¡

tott ártal'rTti 'azt'á Дайке- óra. F. U. Ц. EszterházV,

ri Vg'^z ^eyérig kiterj^döii hajdan Alsó Lendvai G.

fcer'iifettel , és a' Zweybrü- Bánfiévolt. Lak. Magy. kat.

çkVni Hérczs.gel eggyütt az tul. pléb. és tempi.mal, jó

Inn béVtályért , Hausrücki bor terméssel.

résiékSrt , és á' Salczburgi Nemsova , nagy tót falu Tren-

Her'czegség' пасту részéért , csén Várm. Vág vize,. nael-

a* Báfor Királynak alten- lett. Földes Ura Gróf IHés-

ge'dte , Maincz vara pedig házy uraság , lal^. ! líath.

videkével eggyütt.ésWorrps, f'üldje termékenyT legeloje,

Pfeddersheim, Alc/.ey bir- erdeje van. т 4 ¿hrl

tpkolíkal a* Hessen-Darm- Reocaesaria , vs régi kis Asiá-
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'an Pcftrtasban , Lycue, és raeigest okoz.

ris vizek kozlt.' > ,

igrad ., -Nôgrâd Vármegye , ,

Ла'^у»*г'ог57..Ьай Dunán in-

tenW^ô ker.beïi: És^^róL Zó-

yorti, és .GÖmör^elir4& Go^

MÜé,t ó9<HeV«ii, V*rm^y:ék/-

k-e¿ íH&4'ívm\1<féljieíí Hei'es,

Bányáji is

megíehetosek, Borai közt

legnevezetesebbek a' Kosdi,

Radi щ Jobbágyi, és Ecsegi.

B'afmai jók , juhai szárrao-

sak ) es^jó hasznot haitók ,

sertess£Í is számosak : te-

ve¿y) e , à lta 1 j 4bал-egésséges ;

nohà hegy'es , é& ¡ çrdôs vi-

dékiein h¿ves , ée kemény.

Pbrtája iop. Az Esztérgomi

bs*"iP^^V 'nyâ^'.w#R ' I9is , és -

Na^^Ho^VárTO-ékte&'k0r-

ôftÏÂêJrtfttilÎ^vhôs'àzb m'itiU , , ,.

egV^W'Unifdriyîré / teTjéTl , Éfseki , yécii, é* Rosnyoi

sbáltíáwétte-6-ra1 Wegész tér- Püspöki jmegyékhez tarto-

rfég'e ^éáig^p'^rafdet té- . z'ík.1 " . 7 - • ♦ 1 ■■' :-

s*ôHt;>'**bèÀ i'ó» mttt, e¿,t-f№ tfgograd'l tót'iprs Nngwid V£r

lÄtf 143 jAlsztat'taláCni, «л*»** Улк».—■ a h «• v¿

l76ódolak.kal. VidékjeKlr-

pát'h.egye felé hegyës:, és •

erdös , kivált esz.rá «fekvb

rész'e. Hegyei között Teghe-

vezetfes'ehbek ï)'Mdtra he- ,

gye , melly пар keLre Hèfres

"VárAbtólválas/.tja el.2)Mcd-

ves.'3)Sátoros;4)Bü(sony.5).

UKarancs. 6) Málna PAtakai,

K^kkoi jár.ban P. U. a' Vá-

czi Püspöks. Lak. kiknek

BDámok gctoo-re nevekedik,

leginkább ka-th. "Vai» pléb.

ja és siép ' templàma; A*

mvs ifelett levo hégyen fek-

szik a'régl', és hajdan ne-

tfe/.etes , most • omladékós

Nográd vára ; ézszámos os-

tromakat^és ke^méílehiyi-

és Kornai hegyek. 7) Osz- szontagságokát 'faiálvipjí '. I.

trbski; 8) Naszáüy. 9) ütí-. i¿eb!póld Király idejében a'

bfoesi. ! .m) íenfti hegyek. menykÖ ütés által ,,.,Wfine

's á' tí, Fó vizei között im- volt pluská por f^líobanván

l*ke*etes»ebbek : *) ípoly szóllyel rongálteUptt, és ap-

■Нве?, «ted'a* Málnapafcakij nakutänna: e^hi-^«ert^ujít-

: hègyekben,riem kevés hasz-gyekbén>hemkevés hast--' tatott tôbbé' nveg. Е№§1 ve

lvet, hajt:, de 'áradásaival ем-' a' hasopló iSjevfe | Jeírt

sakázor' ártalmas. 6^ Zagy-Y Nográd "Várinegtye : rakga

v&.'rtc)' Losofatyr , Fiigar,.« jievezetik. ' . :

9«t#eg<wd л efeaftatriya,töhb Neo/a, orsz, AfrikaikpïépSe-

apró •pa'takokkál. < Savabyú "neéanabiábah, Gambia fó
kútfói is -~л ^ —»' • •"' - ' •

lyeK^ikdz

Ь4к

< kiVd>Es7.«èrgàri-c)Kûrtô- I^foipK.fc. ^colh-^>'É.Sz>

 

; f. ' \E-'

rässit«' vfeei' kWV.Ött híre^

sexlni <kê*d a'-'Reàyèi -, • La-

sontítól mift't«gy*'í "dráiayi-

raJ S^J ivizd ie^vata éósHkr-,

sánybto V Eavüf'á liètgyén

pédig "Péropdíy'a felett

uyárbail olly rgéñ'hideg a'

v№, hogy tKliif'iható alkal-

matlaníág nélkül, télèiàpe-

lágy m^^egsége álta( i

me

rét'

■g na,gyobb részire esnié-

len tart. Asiában , Tjbet,

Mokampur , és Gorka ,tftrt.

között i magos hegyekt61

p. o. Himaleh 's a' t. kôrnyé-

keztetik. Baymati és Kitz-

hiti foknál í'ekszik. A' Szi-,

nai Császárnak adóttfizete.

Múlt eszterido ol,ta An-

gliáná'k adózik. Fo terméi

s«i -, a' parriut , va^ , ré*,



— So* —

татЬа , 4 szarvú juh , ma- пул , kôtél 's t. ef. fabrji.

join 's t. ef. Laк. Indusok, 'Seróudda , jókora mesters. fó

M részerint a' Braminok, külsö Indiában , és kel.röl

részerint Láma vailásához nyug. felé Kambaja tenger

ragaszkodnak. Közödsages obölbe fojy. , „у

ïiyelvek a* Hindostaooké- Herchau , vs Saxoniában Lip-

koz igen hasonlít, ezeakí- ,Tsiai kept 44p 1. l%t készfri

. vûl a' Ngâri nyelv-et is szól- el a' híreaPüpernickel nevii

ják melly a* Samkritta ser^ ч.ч ■ H .!\ 1

nyelvnél is régiebbnek tar- NewA/*, ke^ys,Kostroma 0-

tatik. Egy az Aögliai fcir. rasZs'Belyts.baní, a' .hason-

tól függo Rajah uralkodik ló nevü fónál* melly Vol-

•bënne. A' tart. i 3 ré^akre giba ômUk;fonàll»|». «s yá-

osztatikt.*. Pattan v. Hela, szennal keres,ke<Uk.t t^vj-

PatgaO v-Knipo, és Katman- Яегепащ » ЩУ$ Travancor kel.

du- v. Jahe. F5 vsa Cal- Indiai taiA*?, . Jacobiták

mandó. ' s , ,* ' Pûspôkénekszéke , ki alatt

Wepean , fó viz Australiai új- 32 Jacobita társaság áll.

Hollandiában. • •' Wereiheim , ezelñtt orsz, Pré-

Vepi , Nepete kis vs Francz. latusság a' volt Swáb ker ,

orsz* Tiber oszt. Triglia , most Herczs. Wiirtenberg'

vagy Terria fónál. - \ , ti Kocher országbíróságban ,

"Sepamuck , mvs Gseh orsz' az úgy nevezett Hertfelden,

Klattaui kar.ben 168 h. és melly Tischingennel eggyüt

közel>iiin<vn vas bányákkal. 3 Q mfdre terjed»' és 5570I.

.i Se. János' Cseh ország párt- számmal. Fö hellye.: >

fogó>ánék születésehelye , Meretheim, (485 4.5< i4//,?fSz.

■ ez i383-ik eszt. Prágán ke-. ' a8° o' 11" К. H») /ve Egge

resztülifolyió Moldau »vizé--' fónál 1000 1« és egy Bene-

be vettateitt ; é 1720. ßs%,< 13- dictinusok' klasferqmával ,

ik Benedek Romai-Pápától melly Ulrich hegyén álj.

szentté neveztetfett. A' kö- lUereti , BrazzaDalmatziai szí-

- 1- zellévô hegyen egy ^ason- get* fôhelye. -a 4,. .- ;

ló nevü.vár áll, mellyét a* Hereto , ve Terarao Nápoly

Cseíhek Zelemahorának ne- tart. 1570 jL i»! <rf r-'Js.-i.l

veznelt* .U r> >í .» . , i^t - N*r/*#» Nericia»tkis ta.rí. Sve-

Weptun , v. Tehwiai hegyek \ he- tziában Westaman;land ,

gyek' sbraiSzicziliai sziget* . Wärmeland , nyug-V**. I^ïl-

északi részin <, ezekhez Gothland ée.LSüderman.land

tartozik ama magosN Din- között Hielmar, ás >^еЦег

námárehegye, vagy Mon- tónál, az egész tér&ége 1-76

te Scuderio ez egy kiégett, ¿ □ mfdet-tészen-/ 059,5200

tüzet okádó hegy ,. most U.azámlál, hegyektôl, kör-

már csak a* sofc szelek jön- nyékeztetik , de belseje la-

nek ki beiöle. .. -f .pos» Földje termékeijy » ga-

Níre, 1. Neira. .- '.'*!■ vbonája, és fája elég terem ;

'. Ъегас , (44° in' É. Sz. .Uf9ig№ marha nevelés^, .vadájSzá-

K. H.) vs Fran, ores* 'Lot saf raeglehetös. .Hegyeib.en

-r> 4s Garonne, oszt. Вaise fó- vasat, m.égnest , képkftt,

nál , melly г részre. oSztja és timsó^találni. Nerike ,

a' vet. h. 261-re 1. pedig az Oereboi helyts.hoz tar-

3^90 те szároláltatnák. Van tozik ; F5 vsa Oerebo.

•gy kastélya, bor ¿ hft"S- Veri* г mvs egy kósziklánBo



urbonnois taraban Fr» orsz. É. St: ¿(jP 29' $0/*. К. H.)

ban, hires meleg ferdök- ker\ vs Ts<hermgcw Orx>sz.

frei. ' Jf i '- ; r\ , >r<heíyt«rt. Desra íónál. idoo

risi , l> Neresî. »*",.> J¡¿« ^0 ií.-. ïéôoo к es 1 felleg *¿r-

> ronde ? vs Frâ». ors*' Loire ïa 1 , varnak stílytra^fobr.

eia^.^^i^éô'K"- . =>ûAr>^V -^«rekkVdc'se, mellyvfcöbnyi-

trtœhihtk taré. Sitiería Ir--1 -ré Оттаву,: «6 Girrög kafes-

lîutzït HeHti^ftfeö3 Amur- '!<éd6ÍrttfbmetákHeUs£¿}A-á-

iiál. Ész. resze igen roocsá- ' 1 ,sárí}airriev*í'et<eisrek<í йк(
rö"6r >; riâëlrre''szében pedig ta- iïeïatwitt! y »* Mif»kbO«of.z

là ln i *sok1fáWÍnytikat , es helyte.bán \Js< fr:dîéàéâ&.oo

vad • lovajtèt? 7 А*И\в*еИ *к>4б *gy^ersttUikfjKÄähg.

D9igg«Vàiïia!k,iâéiv*/.nfek,i A' ■Hétu^eti ^ kis^ féviÂ; tulsédPc-

Nertsohítískí' 1ЛЧД Äi«gtJni а- - 'тйегArriéban т*НуьС*ъ1т

reííáy és ezü3tbá«yákat'mel- rflWIlitt- JasrntUErd-jB^äviba

lyék а' когоийпак- »oooo - fblly.' ó'( .'un'. ..-„• « Ь

Rubelt ho/лак be eszten- Nw/¿/n , Nesibis, 'vs Diar.b»H-

dÖnkint^ а* i8<dík század' ri Básatágbati M*lcpxxte«*i-

elejin nemelly Görögiik fe- ában , Asiabaibibm.I'oii

dezték fel ezeket, a'-Saxo- titule , *i»<Fc9n.^ft'

niai bányászok meg jcbbí- Somirte-t'ezt. Igridn \fonáI .

tották. Fö vsa: melly S*;mméba*'rnHfc, 1,570

Nertjchinsk , Nertseha fónak 1. llámrlakvn • i^v.»ervV»í

Sr.hilkába való torkolatjá- Veja . Nesserland ¿ iíziget Dol-

nál fekszik , ezhatár helly 1artban ал egy«*4ilt ;>Belgi-

egyszérsmind China felé. timba». r<» ji'. - ■ nrt 4?

Van egy kastelya a temp. Nejdemit** , Mu Mewra;, *S7.

éà egykôzônséges épületein ban , savtfnyú 4£* forrás6í.í.

kíVül , 150-re való rossivl N«íffy >fóvfe í06thai>M«rczs.

efrölt házai. 2000 lak.kal , ' melly'; як ->È*!ftJ»ttf'*egv>k-

kik közül 525-an kalmárok, nél fered , és Eiíema^h Her

eda' mellette lé*6 faluban czíég WerrávaJuegyeeiil

I&kjpak. Ez egy szersmind Neueirode, vs Betsgi'iwfg}'Her.

élgy^ a' legkeményebb szám- ber, 8olinge» П'в J-mellf It ;

kívelo helyek TtözzMv Czo- e' nevü familia eh-efleti he-

' bdty , es'más börükkel ke- lye ; 3 felé oszloti Reixbein-

réskedik. '•'' * stein, E&reshofFe» , nésiBnâ-

NerüZíV, népség r4gi Francz.' ¿de , t >í'a » Grünbcrg line-

o№,ban , Rhodanuson4iíl. -'tákra. », n ' ei j>l; <">

Ñttifi , his vs Pie¡m tíntban. Nít,r<,¿*!'^¿«4 mvs FajoT otsz'

Jfentorto-; kis vs Lomb. Nel.'*i»Uí erb eker¿v«g3ll «rArvaJ^

' OTSE.bdn Olônfc» fÓVMlinéli 'l'iíWi \ i "Itftí'ilie r

. Majlandtól nem messze. f N»«»/otívMi'.ri ielfrs. vícfah» 1 felso

'Nerv/i, népségí' WgliFrtfticZí, ■ nrrfggß*»bürgban * Kelvecwiat

orez-ban') -Тге^гек' mellett, Sz Gallen üe*ü >kánton^

Bnváy V Ghdrtferay 'és Va- ban, ' .1 í

lebciennes kôrlïl.r-rîio'ri N**/i , <\Katár erSsség -Nepal

KíW-, 'fóvíeíBl*d(ljában , ez «ta*t •• • . n>i

1 fiilHao vif ffiett«t«fc4ty j¡ és Hejttred , kis ve Seeland^Dá-

Innen imttlriyire2 aT^tetiger-* «iai szige'env' • v

be 8<aKa*ïrf i.-^wi yf NewmeTy , Nesmiibl falu kr-

H*i iwW,'<l'/Neerwiríden. ■ márom Várm. F. U. G. Zi»

üe«^'/j, Ne«tin, (51= 2' 4¿" « hy^és GrófEszterházy uf*-



ságok, lak. kath. fekszik liál'Landsfoe'rg felett Wart-

az ország uttyán közel a' héba szakad.

DuqáhoZj van postájái is; Netz-Canál , 1. Branberg.

híresíti , jó asztali bora, Wâtztiand,; ezelótrPrüísiai bir-

melly országunkon kivtil íok volt nyd¿.lJ?russia , és

is igen hires, hatarjaban

rétje , legelöje elég Van ,

szöleji jó termök, sok 's

jeles dinnyéîrol is nevezetës.

Wethe ,' 2 iovíz Fran, orsz.t. i.

a' nagy és bis Nethe , ezek

Lierénél egyesülnek, a' hol*

hajókázhatók , torkolatjok-

nem niessze Ruppel név a-

' latt Scheldébe follynak.

Tölök vette nevét Francz.

orsz,ban a'

Hetñek^mindk/^osztdlyft, S c¿iel-

• de,Nethen,Dyl,Aa,Meeck,és

' Senne fóknál., ' az elobbení

Brabantiát foglalta magá-
.. 4 i¿_ _LfJ

Lengyel orsz. k8zt , részei

ezeb : Posen : Gnesen , és

Inowraclaw Lengyel vajda-

ságok ¿ és a* Brzßse vajda-

'ság' ész. része ; ¿ker.revolt

felosztva , 't. i. i) a' Krone-

thira kel.röl, Brandenburg

h'atárinál'; z). a' Caminira

az elöbbeniek ëez.kel. ré-

szén 3) a* Brombergira az

elßbbeni, es Weiksel között;

4) az Inovyraclatyira,. Azu-

tán ennek egyik része a'

Warsói Herci.s.'herçtartozott.

A' Borussifii Vés'znek i"ó vsa

Bromberg.

ban, térsége 51 mídre megy, Netzpdl , nepesr. rflVs ■ Thurocz

h 284580-ra számláitatnak. Várm.ben 19.32 h käth. pléb.

Földje termékehy, gaboná- Netzschkau , kis veSayonjában

val , lennel, foldi-almával, Bose Grófhoz tartozik.

répával .'s t.'ef. bfivelkedik ; Heuberg , urad. .Stajer orsz'

hároni ker. osztatik u. m. ' Broker ker. MUrtz1 fonal

Antwerpen , Turnhout, é> \ szörnyü magas hegyekközt.

Mechelnre. Fö VsaAntwer- , kpzel innen vannak több

pen. ' . 'jbariyák, ,- ës/ vashámorok.'

WetAfr Kurmundy , falu közep 'VíevAerg , urad. Stayer orsz'

Schottlandia'AberdonGróf- 'Grätzi ker. égy hasonló ne-

ság egy gyapjú fabr. ' . ' vü hegyen épült várral , e-

Hetolttz , vs €seh orsz' Prachi- zen a' hegy>n sok kñvé vált

" ni ker, Д24 h. egy Dékán csigák találfratthak. Herber-

templ. tbbb'távakkal , mel- stein Grófhoz'tartpzik.

lyek käzüi a* Westr/ewin Yieubriïçk , Nowymnst , vs a'

egynehány kisszigetekvan- Foseni Herczs. Warthe fó-

nak , mellyeket- emberek nál , 82 h. 600 Német és 91

lakják

'¿letro, vs Piemontban 2O00

lak.

"Wettlingen , helys. Hildesheim

Herczs. 103 h. 6oa 1, Pósta-

hA/.zal és esry pléb.val.

'üetioiitz, 1. Netolitz.

'Settuno , vs Pápabirtokaiban

An/.ohoz közel,

ííefze,(longv.)Notecz, fó a' volt

Warsói Herczs. ben , ered

Gopler tavából, Nakelnél

ínár hajókAzhatóvá lészen ,

'^s grandehurgban Zantoch-

záidó lak.kaí. Vanhak posz*

tó fabr.

T&éubukow , vs Mecklenburg-

Schwerini Her. Meklenbur-

gi ker. \\i h;'

Auburg, Herczs Bajor ker.ben,

ezelött junge Pfalz, kétnem

egy más mellett levó ré-

szekböl áll. A' nyusr. rész

melly Hardeçk , Hippol-

stein , és Allersberg Tisz-

tartóságokbÓl áll , Anspa-

chi, és Eichstädt! vidékkel

batiros^ a' kel. réaz pedig



— f.

îellyben Velb&wg, Berez- Marcziustól. 08Q6) Ez a*

ausen , Hemmau , Burg- Herczs. Fran. orsz. Bern , e&

arigjenf'eld , Laher Regen- Waadtland Swajczi kantq-

tauf, és Schwandorf'Tiszt- nok böztt fekszik , ' terse'ge

art. v;annak Bajor orsz. 161/2 □ mfdre népessége

ól, és febo'Pal'atinátustól 17000-re megy 1. ' tobnyire

;.örnyekeztetik. Térsége ,52 réf. a' Landeron ker.béliek

□ mfdre^egy » I. pedig kath. kik Francz. nyelven '

ooooorjce . azámláltattnak. beszélnek. Földe hegyes 6-т-

/cLiinak 23 "t^tiifçnyrtszékei, 7vôlgyekbôbàllV à' marh'a

. ivsai^es i.^i ll.- Ai u- tartäs nagyobbh'aszjiotnajt

ral^pdoVRaHgip" a' kath,, de mint sera a' vetesek ; a'

Bvaogf is talaltatrtnak. Most szölöket mindazonáltal la-

элеп -Her.czj|ji^k nagyobb kosai jóT mivelik." Neuen-*

része,, Bajpr,^rsz/ felsöDu- burg' tava, e's Doubs legne-

na Uer.ben., vatt, v«^" ' ■ vezetesebb vizei. Fö termé-

!u&urg f Nßöb^Fgum,.i4go, 44/ sei ezen Hercss.nek : A' bor,

23' É. • Sz., 28? ¿V 9'/ К. H.} gyümölcs., lender , len, vas,,

vs Bajor orsz' , /elso Duna és számtalan sokak a' ha

ker. 70Q Ь.. 4000 1. egy fö- lai. Szorgalmatos lakosai

Tôrvény,és egy tart.nyi tör- külömbfele mesterséges por-

vény székkel , egy Gymná- tékákat készítenek, ц. ra.

eiummal , várral , szép ka- Cziczet és más pamut-ma

szá,rnyával, fegyverházzal, tériákát , csipkét , órákat ,

és egy póstával. '.. » keseket, és t. ef. és ugyan

\euburg » Neunburg , Vorm,, ezekkel jeleskereske-désttiz-

Wa4d , ys Bajor «rszág' Re- nek. Jövedelme .eeen Hercz.

geni кев, Schwarczach fó- e.nek '¿25000 for. ment ,

nál, 193 К- 1200 1. egy vár-- mellyböl a' Hercz. «gy 180»

ra4,,ée Póstaházzal ttt van erabi álló Fran. Regemen-

ft!, tagti/ Xôrvény széke. Van tett tartott. Д' Дегп! kan-

manhanevelése ; Fójából tonnai egyesülték.. *

gyöngyök szedetnek. Heuchatel , Neunburg, Neoco-

Neuburg , Neuenburg Nowe, mum , Neobfurgumj (46o ic/

■CóZP 37' Е- Szí 37° ' 14' 50" 5/ E. Sz. 24°í 34' 20" K.<H.)

K. íjb) vs nyug. Borussiá- Seyon fóvíz'Neu'enburgi tóba'

ban Vistulánál 201 h. 1740 való béfolytánál , 547 na-

% é> egy .várral. ц gyobb részint. jól épüít h.

TÜeuchatefia, Neuschateau, (48° 3600 1. egy várral, ref. Gym-

¿to/.É. Sz. 23« 2o''K¿. H.)v3 násiummal, és más jelesta-

Francz. orsz. Wasgau oszt. nító és nevelö intézetekkel,

Мшюппак Maasba yaló;bé<* ezek lételeket egy nagy em-

folytánálr 390 >h» -2700.1, do- .¿ékezetü Ригу nevü gazdag;

hány, ésgyap.jufabr»ésegy Lissabonikalmárnakkbszorf

vasbányávai. • - hetik,a'ki ezen intézetekre*

T&euchatel , Neufchatel Neuen- mil.for.hagyott.Van a'vsnak

burg Vellingen Çrôfsal , jeles konyvtárja ésegyszer-

egy Prusszus Herczs. Sváiz- smind egy tudós társasága^

,ben y mellynek birtofco- -is. <KüIpmbféle fabrikáji u,

sa Berthíer ft^arsehal és vi- m. czítz ,. csipke, óra, ké»

ce Connétable volt , ki is és más eff. fabr. 1. keres-

Neuéhate-H,ésWagrami Her- kedést üznek.

cïegnek neveztetett , 30-ib "SHeueiili, urad. ée kastély Cyí



боб

lv vstól í/J^eira 'állé^Sta- Nèiiehbtte ,1. Rothehütte,

ier Heriben , pompáis' é>'*- Nfftíe***air,'fala'Cobütrgi ü«r

lettel , gazdag gfiirfrbfts czség Sattelpasznál itt" soi

kertëU Saksienfels nivsáál. fa edéríyek , f&kép %ok tüs-

Headamm, vs Beand»btír*1t»- óllA viísipiískáíklíesíÍtetTiek.

nie3beríri>kerr ^«Ше^ТгЦо N^«H»àrg' - ^Wtirjehberg*

i iVírtHit fahr. .1 Sch\tfaritfäral«. -? ^hí.l>if¿ •

248 h. Ronla, és RWdU&tfch

pataikûknal , fcieh^m'

ÈllnbogtiH k<*r.H*rttgi Sref

üradalntih iz^aftíbííi*; ván

egy ezéjrteAplOnt*. Földjei

fcbzépszer&k, vannák «z'jst,

ságbatí- ЩтШ? mellyen

egy fed<rtt b id éll ; egy pa-

Iota várrat; tobb ijoo lak.

es к0гпуеИё*Ь*ШШ ércxko-

vekkel. i78a-dík eszt; itt

nagy tiik támadott , melly

£Г"Ъ.К1» - „az e?ésí'vst megrontofctá.^

és czinbányaiiV elpke, es Neuenburg, vsBadeni Treisam

kalap fahr: I t' ker. Rajna vizinél 6oo 1

fieudeck, vár uVad. Karnioiiab. Neunburg, \t Neuchatél

Liybachtól i mfdnyire eñk. JVauenbu'rgí v. Neufchneli

Ъе*-Dietendorf \. Dietendorf. KeufschateUeri tá, Helveczi'.

HeéMrf/, falu Cseh orsz. Elln- ának nyug. részin Neuf

, T ,£i *í e°y cI^at.eI Herczs. (mellVtôï ne-

kath. 'tempi. 1. kïk a' raar-

*ha rrtvelésen , bányászáson,

-éSÍktyzépizéPÜ foldítiívelá-

Eén^'kívül i 'ÍLomló termesz-

téssel is foglalatuskodnak ,

eV tezzel kere»ikedéát ti/nek,

a' 'komlótrt. f. ©«éfar.ôrsz.

Meg vészik'j'ésík'dja&órszá-

gokbaii ;'ПЧ úi.'^&dtov fcrsz.

WürteAbergben ¿Badeiíben

Saxotiiábah 'sa* ti éládják.

vét kölcsönözi) és Waadt-

land, Freyburg, Bern kan-

tonok között ffckvö tó, hös-

sza 9, szélessége i órányi-,

ra, méllysége pedig 4oq

lábnyira megy , 's EaláV- '

kal bövelkedik; Breye: Al

tai, Waadtlandba levo Tip

ie által a' Bieleri ttiha ezí-'

várkozik. * ? " ''

л^ Ütuenhaus , falu Schwarzbnr-

T^bbÎfezÂstsés^ éfcínrb4ftyá- gi Herczs. Saálfeldtól 2 rnf4-

ia va^yeûP ei^öu . u Я nyire , tobb fabrikákkal.

Newäor/^ v. *Нейеп&>>¥ .•*• falu Meuenhaut , 1. Neuenhaus.

Cseh orsz. S'wifekl'ket'.'^o h. НеиепкаШп, kis"vs Wendi ker'

егу kastérlyalv tf^flartker*- Meklenburg-SchweriniHer-,

tel , es egy kalh.WéblteTríp. *zség Kutnmerow teEt"áúál'

mal. NeuncPorf y/Eisenberg «rt h. és 8*o 1. ."'

urad.hdz tarCozikiLftk.földs- Heuenkircñ, Neukirh, Neukîlch,

jm'velésbôl foftàsbôl ,"ê% v#Schafhausen Helvecziai

kötesböl élnek.f ,Î4 ' ' kant. Rajnánál.

•• • 'a' 'volt Berg

zs. Sieg oszt. 1952

Xeudvrf, falu Anstriabatf'E'ns ШШпЫгсНеп ,

alatt egy kastéllykl , tart. Nágy Hercz.
 

5.5
sèrfôzésbôl , és marha ne-

"relésbôl élnek.

i pléb. es 17.5 h.

Xeudrrf , falu Saxoniaba-n

Dre3dától. észra Albis fó- Neuenrode , Niétarade Neuraa«

nál. Svk iôldslége terem. vs a' volt Bergi Nagy Her-
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zség* Kühr. Lemie fónál bergi Hercz.hez tartozik.

130 1. kik vassal keresked- Weugedeyn , Neugetia , mvs

:ednek. Cseh orsz' Klattaui ker.beá

tenstadt, 1. Neustadt. габ h. és i kalh. pléb. temp.

tenJtatt , Nova vUÎ» , kisvs fyugersdorf, falu felsô Lausitz-

Viirtenbergi Also Nekar ban Zittautól nem messze;

>rsz. bírós. Kacher, es Bret- 2000 1. és vászon készités-

;ach fóknak bszvefolytá- sel. Lichtenstein Hercz.hez

üá.1 1200 1. egy kaetéllyal. i1;artozik.

uonstein , Hohenlohe-Neu- TUcugôdens , (530 2g' цбЖ.• Sz,

snstein IngelsingenivsWür- 25= '37' 44" K. H.)m,vsfkel.

tenbergi Jaxt orsz. bírós. Friesland Her.bení-4 temp.

1210 1. egy kastéllyal , is- 139 h. es, 690 1. kilt, közüji

pitállyal», beteg fenyíték , sokan takácsok. Ennél fek-

és szegények házával , a* szik Gödens vára , Wedeli

hol posztó , flanér, és más Gróf urad.nak helye.

gyapjú portékák készített- ]$euhu'dentleben,\'s felsóMark-

nek. . V ban nedves helyen fekszik;

suttnburg , Wied Runkeli Her- vannak475'h. 3000 1. 2 temp,

czeg' hivatala, NassauiHer- 1 vsi és 5 kissebb oskoláji,

czsJben. és 1 ispitélya. Lak. a* ser

eufahrwasser , mvs a' hason- és pálinka fözest > föld és

ló nevü mesterséges fóvíz- dohány míyelést a' posztó

nél- Danczi^ tart. Weichsel- készítést, és börök ki dol-

mündének ellenében 50 h. gozását szorgalrnatosan ü-

eufbrisar , 1. Breisach. zik. ; ■ 4 ( i .

\eufchateau , vs egyBelgiom. Neubaus , vs Cseh orsz. Tábo-

erdlík oszt. ó^o^l; ri ker.ben. 230 h. 4620 h. és

Xeufchateau , 1. Neuchateau. egy roppabt várral. Tem-

leufchatei , vs Francz. orsz* Cseh ország* legszebb tem-

Alsó Seine oszt- Bethune plomi kbzé számláltatik.

fónál. (49» 45' É. Sz. 19o y A* posztó kés/.ítésben lak.

K. H.) 558 h. a84ofabrikák- szorgalmatosak. Van egy

kal, és tímár mühelyek- Cs. Kir. pósta háza.

kel. IHeuhaus , nemes jószág, é*s fa* ^

Neufchatel , 1. Neuchatel. lu Austriában , Ens alatt

Neufeld, 1. Nienwveld/ lévô részben , Bécsi^erdók

Heufelden , mvs Austriában alatt lévô fertálybanBaden,

Ens feiert, vannah sok ta- és Bécs között , V helybéli

kács mühelyei , vászonnal káplánysággal , és derék Cs.

nagy hereskedést üz. 1 Vi- Kir. ¿,ükbr fabr. mellyben

káriussággal. 150 hüvelyknyi magos , es

Reußen, vs Würtenbergi Alp 70 hüvelyknyi széles tCkrök^

ország bírós. Alb hegy tb- ontetnek,és 30—5o hüvelyk- *

vénél, 1.580 1. és papiros nyi hosszúk készíttetnek fu-

fabr. Közel innen fekszik vassal. Van egy festett ù-

Hohenneuffen vára. veg, és egy réz fabr. meJly-

Keufiundland , 1. Newfound- ben egy viz-kerék által )6.

land. esztergás müvek hajtat-

Níü/ra , urad. vár , és falu n-ak. ,

Würtenbergi felsô Neka»r Heuhaus , vár , és jószág Sta-t

orsz. bírós. Gundelfingen- yer orsz, Cilli ker. egy el-

hei , 2700 1 Fürsten- hagyatott rárrai , ás щгвш
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ra^leg ft>fdöyfcl » феДу ,^ад- Rfttbtf,, nave Bajorpísz^ Rezat

hausn4UÁ4&-ÍT0plit¿A#H*e-. . ,к»г.£#д,„ Z,ç&n íó*í#iél egy

ve/tetjk. ,tiici«uiiy! várral.^ ¿¿.fiildekk^l.,, és de-

TÜeuhaufl, majorfág , Socage ?i||éh)tiVWlh§^í№#J^á«;b«j>, „

TAeuhaus , mvs Panderííorft Нэг- . sal я^У#пуЦад£ ,#й&пя«1£$у,

.., гвкпек Lippébe yal¿ btffftly- 8,5 Мядеа^у.^^е^^-

.tánál „ 90 haç. ¿qo .lakv&gy tdBPM^VdW* «U.i , n-A:»V»k»*ir

.dfeer.fc. áj,r.;.. riM.l/viíiBV ^«Ао/ё^кдаГЯ Au^tr^bajRjEns

.beílyel., meJUytra/>*M4li*b- JS,r\rf¡Ш&РркЩиыШЬ,

ban használtatfk^ Q|te , fó pléb.val. .ltoJbíoyn&v«j4

. miaU. Vászppnajl leginkább .. л íiert¿lyЬддó ,9*ВД£MW< 74

J^ereskedik.lv , > Лл j /' , _ „^h.az., JjSs 1 ;P^ebtY*4«ieocT »b ,

Ñeuhaus, mvs Bajor orsz. Main Xeufitttten, í, ..Niaçhb^j»^.,j

ker. 52 h. es .550 1аДс. . , Ktuhattejndarf, . ( felsig« ,a|póJ

Neuhausen ; kis же Münster falu Jlajor ogs/., Щщщ )ter.

, Herczs. a' Westphaliai ker. ben , , ig h. 70 üTgAs* és

Keilhauen , Newhaven, Grófs. NcaAwf, , .Neueühaus ^ j{íf¿n-

ész. Aüierikában „ Conne- hus ».Renthei^ ;G¿^ «ssa

ctitut szabad Státusban , a' v'qlt Be.rgi,.^, IJeflcz^.ßen,

kerülete 23Q mfdre inegy, Dinkel fóaábmelly.&^Fíljin"

308З0 lak. számlál , föhelye : nen Wechte {'oba.)fQ}jf.;fl£i6

Keuhaven, Newhaven, (41o lo' h. és upo Jak*

; É. Sz. 73° 14' N. H. Green- Nfш/// , vs Fr» qr^.fS£¿a*,ífzt.

wichtöl) ys hasonló nevü . Párishoz közej, Vkokwlbki és

4,mfdnyi hosszú , és 2 mfd egy derék hiddal. , .'Hi &]s

s/.éles Angol öbölncl , 500 Neuil/y en Thel , mv$J$r.aoraz.

h, és 4000" lak. Van egy fö Oise oszt. 91e iak¡. ,é§y ч,

iskolája, (Yale-Collegio) 1 fab«hbT 1 v пА

Orvosok' , és egy Tqdomá- ШиШу S. Front, vs Ffr¡ ÔT8Z,

nyok' társasága j y^szon , Aisoe oszt- 1810 lak>,vmv^

czérna, papiros,, dohány , ЦенкиШп , 1. Ne«enltald*n«i

és pam-ut fabr. ker.eskedést Neukilch Neuenk¿rqb. i.>¡

hússal , zsiradékkal, gabo- THeukirch,, .(népíiít^Gr'óf. Wjír*

nával, dohánnyal , vászon- •. , ben mvs,a.felsj> Si^ezi^.Lepb*

nal 's t. ef. üz. schü«zy4 ker. ben * 69a lab.

Keuhengstett , falu Würtenber- ésgyps^b^yákkal.,,. ,.«|

gi Schwarczwald ország bi- Reukirch Hochwaldnál , (fqlsS

r¿ságban 250 lak. é^ &lsó) , nemes faluk ftlsö

üktuhof, 1. Riddagshausen. Lusatziai Bautzeni fö( ken

tieиho/, va Bromberg Warsói ben-, Weaenij;z ,fónál 518 b,

oszt.ban. ¿s 2460 lak. kik kü¿ül sokaa

Ùeuhqf, majors4g kel. Prussia bognárek, • ». ■« r

Morupgeni ker.ben , sava- Neu/r¿rcH¿ Л» Neii_enkirch.

nyú víz forráesal. iieuAirchcn, MarkneukircheB>
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/s Saxoniába 270 -h. é» 1300 Heumarkt , 1. Kezdi'Vasárhely,

ak. kik közzül sokan hege- és Maros-Vásárhely.

iü, és hár csinálók. Heumarкt , Nowytarg , ko¿ép-

ti*¿/-¿A«i,vsZiegenheynGróf8, stférü ve Gálicziában Sah-

íesseni Land-Grófságban , #etzi kér. Duttajéfc Wnál,

jrenf fónál 250 h. 1600 lak. Cs. Kir. harminczaddal, lak.

ukirchen, Ave BAjor órsz. katolikfuSo*.1 ' 4 11 •

legeni ker.ben 74 ház. 320 NrfMfciettfr'/mVs Aüstríában Bne

ak. és len vetesefcfteH vi alatt tévô tart, a' Bécsi er-

ikirchen , falu Fr. ойл fcühr -' ёЬЪ*4В№& fékVÔ fert ban ,

>szt.ban, тгоа-lak. kik ko- i^s Ifóit&'nVug^partjánál,

iül sokan takácsok. с van egy kath.'pléb. és 54 h.

ukupferberg , kis vs West- Ní¿|«MA-A¥í1'Jferez6gÍ1hTvs Ste>¡S-

nanlandban Svécziában , jó ermartt Hercaís. Judenbufgi

•ézbányával, ezüst, és más kerben; "Olkz'a fónál, ívám-

isványokkal. és posta házzal.'"

umürktl, urod. és rave Kar- Heumarkt , mvs Bajór orszvSal-

lioliában , Laybach kerül. zach ker.ben , Waller tónál,*

Loibl hegye alatt, 1 pléb. vannak ^4iobbára derétt h.

is póetaházzal , lak. nagy egy Vicar, tempi, i posta-

kereskedést üznek. Fabri- háza , 3Í0 lak. és tart.nyi

táiban kordovány bbr , kü- türvényszékkel.

lömbfele színü gyapju bo- Neumarkt , Neoforum , Vs 'Ba"-

osok , czinober, réz, és vas jor orsz. felsö Duna Jfetfül.

sdények , fôkép szegek, ka- ben, Sultz tonal 490 h. 2*32»

¡zák , kapák , sarlók , 's t. lak. és egy kastéllyal. Van-

sf. (eszt.ként.3000 mázs, va- пакт serfozései , gabona, ée

ó ) készíttetnek. Ezen a' marha vásári , egy dohá'ny

:ájékon lószorból sok há- fahr. Äz orszag' Tôrvény-

nokat készí tenek , mellyek székéj és Számtartósága éke-

;öbbnyire Olasz orsz.bahor- sítik. Közel hiñen1 1/4 órá-

latnak , sok lent is fonnak, nyira esik egy hires , és е.

nellyból vászon szöv&dik. gésséges ferdft , 1 melly az

\z 1811-dik eszt. szerencsét- úgy nevezettFarkaskö(Wolf-

en**tüz által a' mvs' nagy steie) vái*ánál-van.

•észe elégett. TUcumarki , кет. vs alsó Sile-

urnagen , kis vs Fran. orsz. ziában 284 ház. a 100 lak.

iaar oszt. ' '¿yáplju fabr:

umark, Brandenburgi Mark- Neumarkt, vs Bromberg War-

îak egy része Oder fónák i éói'1 oszt. Drebnitznél , 860

obbpartján, nagysága 210 lak. uj*'£iengyel orsz. ban.

□ mfdre, népessége 29,5720- Heumarkt / vs* Weimari Herczs.

•a megy. Nyoltz ker.tékre be*n. * y» ' ' . .

jsztatik; Fovsa Küstrin. Heumorschen ,• tempi, falu Has-

итагк, jól épült vs Tyrolis- " siaf Vátasztó Herczs. Fulda

эап. ySz^áél,' tnelly ó Morschen-

лтагк , vs Bromberg War- nel egy hid által kapcsol-

oi oszt. 840 lak. 1 tatik'öszye.

umarkt, mvs Cseh orsz. Klat- Heumüruter , Dán. Kir. urodal-

aui ker.ben 103 ház. es egy ma, és nagy mvs Holstein-

{ath.,pléb. tempi. (49° 5°'" ba,Schwale fónál; többnyi-

¡8" E. Sz. 30o' 40' 29" К. H. re favarosok lakják. Van

ilatt). posztó kézi mív , és ércz

i ÜB. LEX. III. DAR. .39
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, gomb fabr. Közel ehez fek- egy aó tárháza VaH> tobB

ezik Warmsdorf , hol »71a- posztó , csipke , kanafász ,

- dik eszt. egy egésséges for- karton, 's t. ef. fabr. malora

rás fakadott. . t k£tvágással.

JHeun&urg, 1. Neuburg. heusalza, vs Saxoniában Meis-

Heundorf, falu Sileziában Glatz seni ker. a* Lusatziai, és Cseh

G óí's. 470 lak. és vászon . határok mellett Lak-, több-

fabr. t . i nyire haeájokból kiuzetett

Heunkirchen , mvs Austriában, Csehek , van lenvetése , é*

Ens alatti tartom.ban , a' takáteságaL ,1 .,

. Bétsi erdö alatt levö fer- Neiwe/z.,, ldüj-Yidék. \ ,,• , f

tályban Schwarza fónál , 'Seusa/i/osi , díszes nagy muía-

egy tart.nyi székkeLy pléb. tóvár Morva orsz. Olomu-

val, Dékánysággal , Mino- tzi ker.ben Ansseeurod. ban,

riták' klastromával, posta Lichtenstein Herct. birtoka,

házzal,és »8o házakkal. 17 ház. eggyütt , mellyek

üeunkirchen mvs Bajor orsz. többnyire fabr. épületek ,

Rezat ker. 90 ház. gabona,. mellyekben 110 lak. szám-

komló , és gyümölcs terme- láltatnah. - 1 ' ,

- sekkel , nagy élo fa, és mar- Heuichlosz ,. nagy Cseh falu

ha neveléssel. Gyümölcs Leutmericzi ker.ben 1 kas-

fákkal egész Hollandiába téllyal , van komló termesz-

- üz kereskedést, tése , egy mulato és egy

THeuraáe , h Neunrade. fáczány kertje ; no ház,

HeureuteA , mvs Morva orsz. lüeuschlost , Grófi. urod. alsá

Iglaui ker.ben. Van 1 Prae- Sileziában, nagysága, \ af<2

monstratenzesek'klastr.plé- □ mfdre , népessége í4oo-re

bán. 137 h. és 8.50 lak. megy. Termékeny , fokép»

fleuri , népség régi Europai gabonára , fára , és haiakra

Sarmatiában farkasbórbun- nézve. Föhelye*vn , ttn.nW»*

dában. Heusc/tiojs , falu egy szigeten,

üeus, Ne\vis, Nyons , ezelott melly Bartsch fóvi/.én van ,

ország biróság volt, és Bern egy díszes kastéllyal, és>yas-

Helvetziai kant.hoz tarto- hámorral. • ; n¿tl « I^iJ

zott, egy szép vskával , a' Neuschlotz , 1. Nyszlot. : ••<< ,« {

mostani Waad kantonban Heuschütz , falu Carinthiában

fekvése egy hegyen esik , Vilíachi ker.ben , savanyú

mellynek tóvénél La Rive viz forrással. . ¡ А а: и

külsö vs fekszik', Genfi tó lHeusiedel, falu Austriában, Ens

partjánál; van egy kaeté- alatt lévô tart.ban, a* Béçsi

lya , 2120 lak. 1 porczellán erdök alatt lévô fertálybap,

fabr. lak közül soban tímá- 1 pléb. és 133 h. , ,¡ .4,

rok, és órások , kbzonsége- Heujiedel, (Stüks) falu Aus

sen nagy kereskedést üznek. triában, Ens alatt levo tart.

Némelly régiségekkel dísze- ban , a' Bécsi erdö alatt lé-

sít.etik. vo fertályban , 1 pléb. és 57

Heus, (Cap de) v. Lindenäs, haz. ; "/.*n»i

legkülsöbb déli hegyek Nor- Heusiedel , (kis) falu Austriá-

vegiában. ban, Ens alatt levo tart. a'

Weujalz , kis vs Odera fónál, Bécsi erdö alatt lçvô, .fer*

álsóSileziáb.Freystadti ker. tályhan , Bist hamentnél 40

ben 18З h. és 1700 lak. Volt h. és egy, nagy szép papiros

.«zelötit egy sófozése , most ~vm,aigramalv ,¿¡A 0j iit[
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ridel, Ь Nizsider. t#om hutákkal ï és puska-

s¿ed/er - see , L Fertö. ' . рот malommal , egy kabh.

t-thly Neosolium, tótúl Bys- tempi, pléb. és or«ág'' 'Dé-

ce, BanskaBystricej l» Besz- kánsággal , póstá'ház'ZalV l

ircze- Bánya. A' mi'tir'besz- MinoriMh kiastr; és i ném**

;псай?- Bá-uyai megy étilîeti, fä<d4k&laval. Aí'keT.bétfhi4

t Mávia^her. elattaz fiàz- vatalok* széke. Kettbs ko-

argotoiÉrsekeégb&l fOTmál- fallal, és jó föld sánctzal

к-&*Ш.9 v«#te*ffed <2}áJy*«A , 'rifeiWWtl Ч*6*»е« « л- 'мл »4

úrocz , Ваге /"'-«s^JNyítra N£u*tä&\ fëngy. trvdnick, (¡p&

'árm.kr*-» ~ia AUElpereetsé»- rj' ¿cCOli. Sz. .3.5" 14' o'- K.

dkf*e' Vagyon oä»t*%i , mel

«*»Ы»ёя ni plébiJés 37 ltáp-

áivywá^ot síá-mlál, 127881

nV&lc&ei Pä^fttifb i gör.

!*i '-44n asido lak. Találni

>eniie 4 Szerzetes klástro-

Yiokat, ezek közül 3 a' Pia-

•istáké , t. i. a' Brezno Bá-

iyai'> Korponai, és Privi-

ïyei , és 1 a' Barátoké , t.

i. et Körmörz Bányai. Káp-

talanja , 6. valóságos , és 4.

tiszteletbéli Kanonokokból

áll A' világi Papjainak szá-

ma 176-ra mégyen Püápok-

je az Esatergomi Ersek' Suf-

fraganeusa , 's többnyire Sz.

Keresetben lakik.

tustadt , BéUi-Vjvár , (47o 48'

rL^keí^ve Sileziá ЬаЬл

PtüddSti 'fénál,- 43Э h. 3660

lák/ éeltSbb u. ràu boeztó,

vászon, flatiérj csipke fahr,

kéffikkièdéSbiiz gabonával .

vászdftttal , és magyar bo-

rokkaH -&>'»í ' <' •*» 'bcvsM

Neustadt , Vagy Weyhersfrey ,

leiígy; Ntisdt, nemes vs ny.

Borussiában Biala folyónál,

melly itt Rheda fóba om-

lik , és fák lehordására e-

gész a* Pauzki Wykig sasol-

gál; vannak 130 h. 93© lak;

.tü^k&ásása, és fazekas raü-

helyei. A* kbzel lévô hegyen

30 kápolnával díszes Kalvá-

riát sok búcsú járók láto-

gatják meg.

a7'£S.*Sz.33=> .53/ \Т' К. H.) Neustadt, vs Saxoniában Mei-

vs Efts alatt lev& tart.ban , szeni kerben 275 h. 1880 lak.

a' Betsi erdö alatt lévô fer- taká' sságokkal , harisnya

talyban; fekvése terméket- szôvésekkel,és halcsontfabr,

leJ belyen, Lei! ha fó viz egy Neustadt, (Aischnál) ve Ba-

aganál esik. Van egy hires jor orsz. Rezat ker.ben , азо

Gsi*Kir. Akademiája , Cister

citák Apátúrsága, Gymna-

siumja, 1200 h. móéolafe.

2 kalh. piéb. i Dékárisága,

postaháza, több fäbr. u. m.

gypsz, czukor, selyem ma

h. aooo lak. 2 palota várak-

kal , y deák oskolával , egy

kohyvfárrál , gyapju , pa-

1 mut', >és^ bör fabr. komló»

■és >&-Ш% tníveléssel.' .

Heustadt Dunrínál \ va Bajcr

teria, vas edények és var- orszi' ReíÁni ker.ben Abenst

rôtô fabr; fónak1 Dunáha való torko-

iïeustùdt Metautiái1 vs- Cseh latfáháí 165h. 910 lak. posz-

tó, és materia készítésekkel,

koniló term esztéssel , és.egyi

pósteházzal. Vannak barom

és kirakó vásári , és egy sa-

vanyú víz forrá.sa¿ A' Szám*

tar+6ság' széke; > - 1-' ;»,-• i я

Neustadt 1 (Kulm Dál) vs Bajor

• orsz. Main Жег. ben , bagy ,

prez.- Königinngriiczi ker.

ben egy kastéllyal, sok gyü-

mölrsfäkkäl i íltí b\ 1360 lí

¿su D¿can tèmpl.mhl-. li '

fermât, Moivai 'NeustAdt ,

kl» V9 Geeh' or^ 01dm>uc/i

ke^bta^íotfh; £oío 1.; gyap

ju, tö fabr. üvegV'és sal^-

39 *



té Wis Kulm nevu magos h¿- Ni«*Är» TÍWalmodfení Ö*of-

gyek kbzött, 137 h. ¿s 910 nak Gimborn urod.baiv a

lakosokkal. volt Bergi nagy; Hetc^Aen

\tustadt (SaalénálJ vs Würz- *ótoo«l«*.*ri . J ' 1 "С,

burg nagy HerczsJbêrV/Brefcd rWfcW* , lengyelül Lwowek,

* i.,.i,ii^4V : 1ло h. ti>m p» vs Posen Hercis: Pris

tió lak. rae/ó , 0

fák , és azôlôhegy

lésivel. 1

N^f<7¿£ (Orlá'riim

3Í"E. SzJ bf'W

fo vsa a1, ha'sntílu

ne1t Saxdní'ábáft 424

gyumolts-

ék rhíve-

t» <

 

lak. pósito ,Ves¡

teriák* tf&útf

nyászáss'át.>A"

mes Vs ugym^tt^A'f ház.

és i48dláTí. ! ! "4s; •? •»

,;2Óoo Neustadt , lengVelul Nöwemi-

•«"•K.'H.)

iütííA'WeVui^r

asto, vs à' V

oszt

'sel^ït Arns- Neustadt

. 7^Ь. ¿s4feo lakts<>ü

idi'í ViPfc*- voltea!»

haugk v¿Tá fekszfk

Neustadt , vs Hôlsteirî' ïîèrezs.

ben, a' Lübeki tèngerSbol-

nél 1400 1. és hajó épitéasel.

Neustadt , vs Fritzlar Herezs.

Werra oszt.Lan ^o ház. és Neustadt (Dossénél) vs Bráíi-
1300 lak. '• ; denburgi kôzép Mârftban,

Neustadt, vs Magdeburg Hrczs. 82 ház. es 790 lakf ¥%kf4i

ben, ez Magdeburg vsának veg, és tükör rtfíVe * V"

4s&£ Р1Ш

^TrfWtóí

Bialystoît okzt. S«hir^Âit

fónak Scheschuprpéba'vJló

béfolytánálf íoí h. 4*"ОДго

lak. Orosz bir.ba kéreskt-

déstMiz;'* ■'ж

küliö vsa ; van ч tempi

két Káptalanja , ü. ni. a'

Sz. Péteri , és a' Sz/Péli** 1

Cieterc. Apáczák' klastroma,

egy luth, ispitályja 60 sze-

mélyek számára, 224 h. és

5¿7d lak. * "11' l

Neustadt , mvs Hildesheim

tíerczs. Radau fónál , van

1 tempi. Julius-hall nevü só

Bányaia',

kik к

bérek.

Neustadt ,

Hohenstein vára álatt' 124

ház. és egy kószénbányával.

Neustadt , vs Lüneburg! Hrczs.

ben 138 h.' éV 12Ó0 lak." ' *

Neustadt, Neuenstadt, Trata'cz.

Neuveville , Bonneville ,"kis

vs Francz. orsz. felsö Raf-

nai oszt. a' Bielitónál, van-

nak srölei. • »л

Neustadt , vs Meklenburg-

Schwerini Herezs. Eide fó

nál 171 h. egy kastéllyal ,

kozôneéges , és sarga réz

fabrik.

utolsókban 100 híiVeTJ

hosszú , és-,54 hüvís^Wl^

széles tükröket késxífenlek;

papiros mttlmaf¿^vfe^án^ai ,

és más kézrh^v^iTsIva^íftáh,

Innen egy órányira^éWfi^í^
he-Ofèn •nevti''f*№Vî „ё?Ч|о1

ezüst, és rézmivesek^m4îHe-

>lyei vannak , és ágyT&^iyó-;

bisok ôhtétrièlr.^ Г*Ш\\Ш

lauui i\c»¿uil jalen , «s iuoj

H pórtékákkal külBmbféle

vásárokra , Fôkép'V ^ratíb;

furtiakra fárnák. '^aii'égy

dbháhyfábTfkáíK'ls1^11 '

fteàstadt (Hártto'ál)" tíeapolis ,

NémettífmS v? киЕ*опй№-

bergi Her. Hart hègyëli!tô

. pállér-ozo mühel-

lyeL КогпуеИЬвп' tërem

az esmérétes GänsTefüszer

bor. *

Neustadt ÇWarthénél); lengye



— 6i3 —

ül Nowemiasto, nemes vs Neustädten', v. also Karnioliai

i Poseni Herczs. Prusszus

>rsz. 103 h. és 740 lak.

*stadt (Wutachnál) , Für-

.tenbergi ,.V4 _ a' Baden N.

lerczs. IJunai ¿kerületiben

.680 lak» -, ; „ v

vstadl* Eóeipwalde, (¿0° 52'

í. Sz. 31° 35' К. Й.) vs Bran-

lenburgí, kpüépMarkbanFi-

10W1 -es Schwärze fóñ¿l 303

i. és 2970 lak. ftét ysokból

Л\т/& m. .Çber^waldebôl,

Neustadtból ^ vannak

>osztészôvései , vas, és sár-

fa«»ézbôl. készült portéhák'

abrikáji, a' hol fúrók, sze-

;ek , reszelök , lakatok , ká-

'émalmok , kések , ollók 's

... ,-**fw .e^eke^n , kívül ele*

ant csont fésük készül-

itik ; , ñera, messze van in-

>en Bullerspring nevii egé-

éges: forrás , sárga rézbá

kerület , 77 3/4 □ mí'dnyi

nagyságú kerület Karnioliá-

bao* .Az 1807-ik eszt.béli

számlálás szerént 166,527 lak.

számlált; ezek 373 kozsé-

gekre, osztatnak. Az egész

kerület 7 vsokat , 7 mvso

kat, 1858 fal. foglal meliyek-

ben^28760 ház. számláltat^

¡nai.4. Marhájinak száma

, 180,5 e4zt.i!8zámlálás szerént

,yolt|S 6750 lovak , 29262

ôïtçokV 2j5779 tehen'ek , ;é»

23424 juhok. Az uralkodó

Religio a' katholika, Lako-

si a' Wendi vagy Kraini

nyelven beszélnek. Az egész

kerület. a,' Laybachi megyé»

b.ez tartpzik. A' mi f'ekvé*

sit illeti, külombfélet rész

szerént lapos , rész szerént

hegyes. Termései ezpk : ga-

Ьода, köles , haritska, sck

ya» réz-hámor, és meszkö ,„ len , bor, так , bükfa, és

gesztenye faerdôk, jó s/.ar-

vas marhák, ieles méh tari-

tas!, vas, márványko, szén

kô ásványos források. Fo-

lyóji ezek: Feistritz , KuL»

pa , Gurk , Laybach , Töp

litz ,' és a' t.

»ányák

utâdti f ji7tház. álló mvs

¿eehorsz Leutmericzi ker.

>en,Folzen folyó balpartján

ath- pléb. tempi,

utiidü > mvs Cseh orsz, Pil»

en¿ ker.ben 25a h. (mellyek

10,гц1^!4з zsidó haz) kath. Reustádtl , vs Morva orsz. Ig-

»léb.yaL laui ker.ben, a' Brüni Da-

utüdtl , Novimiesto , kís vs , mák intézetéhez tartozik ,

aorva orsz.ban , Hradischi vannak "vas bányáji , üveg

[содЬек, y,an pléb. 2 kath. hutai és 1640 lak.

s ijjuth. tempi, egy díszes l&eustädtl, (Cseh) bányavs Cseh

rára, 297 ház. és 1820 lak. orsz. Bunzlaui ker.ben 214

"üildj* r Kózépszerü , hegyek- ház. czin, és réz bányákkal,

Щ ¿¿ornyékeztetik* -, és fürész fabr.

ttiädtel, 1783 dik eszt.ig.Ru- l&eustädtl., nemes vs Sileziab.

lolfswerthnekis ueveztetett. Freystädii kerül.ben Weis-»

íeus,tadtli ker.nek föhelye, furthfónál, 143 b. íooo lakt

tarniolia HerczsTben , tart. és poeztó szovésekkel.

lercz. vs, Gurk fónál 1 kat. Weustñdtl , bánya vs Saxon iáb.

ïymn.mal ; közel van in- Erezheffyi ker.ben a' Hivas

i^n,p' Töpliczi meleg ferdö, hegynél , 130 h. 600 lak. bá-

Щ дгап ker.béli Tisetnek nyákkal.és csipke készítéssel.

^ke ; van tovabbá egy ka* üeuttadtl am Waag, 1. Vág-Uj-

гаг^у4^а> j pas,taháza,, pléb. hely.

'repostsága , egy BarAtok' üeustift , y. y¡ Cerekwé , mvs

ntmpstpjra ¿és 280 h4a, ^^A' Çseh orsz Tábori ker.ben ,

'S fekveáe gyönyöcü,, ■ jó len vetçssel,éâ jovedelm«!
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vászon Ttézim'vekkel. 78 h. Heuwernsdorf, falu Saxoiriab.

■és-n katb. р1е:ч . ,r FohegyeÇ' ker.ben Lavter-

IHauHupaw , mvs , es kastély et ein. tis.ztartóságban ,, » fa

.1 Cseh orsz, .tibo-ri ker«b*n ; pí,>rí,ékák fabr. , •

p;ilinkával nagy keresfce- NeMW¿*4> (Wied) ,6ró^e.,.Nas-

< dest ruí, vaauak. ye haz. és ваи ^exczfi.ben?Néip^.t. msz.

I katb.. pléb. y, bfUprfe^W^t? ^ Ö.^twe

heuttioA , lengyelül Nityçh, mq¿y,» r lak. pedig V^Oog-re

-y va ny. Borus.4Íában SjcJrwpn- e^m^ältalnak. L. ^iedf°Fô

±e fónál 173 h. és 13.30 líak. vároasjala с '].-/■'• f,'..'-y f

NffwriíícArin,- jól épült vs Cseh Ne/rtfíe^, fia Mía fóná|!K 400 h,

ore/. Jt>an Prerauivkerül.ben, ¿9 3620 Цк. kik k¿?%£il ¿¿o

egy a' Bétei Tbefcfiamira- Herp-buterek , sôt'Zsf

hoz tartozó иго (i, Fôheïye; vannak» Tbbbi épiiletLko-

621 h. 5360 lak. pesz^ó kéjzi zül legjnbább tûndokïik a'

mivekkeî, egy pleb. ország Her.kastély egy nagyfkpnyv.

'Débánysággal , kas^éllyal , tárral.Vaniiakasztalos mun-

1 és postaházzal. Tes^hen-fe- ka, srét , éi ólom , panúji,

lé vezetö országút mellett kártya , szônyeg, órak , sê-

...fekszik. -. lyem , kalap , dohány ,^vá-

fieutra , h Nyitra. "... »zon 's t> ef fabr. pálinka

"Heutreptow , 1. Treptow; égetéssel, hamuzeír , szap-

"üeuveld , 1,- Neuwelt»,,, [ , pan, és olaj fbzéssel. Mind

Heuv - Viele , egy, igen magos ezekkel a* lak. nagy кеьгез-

i liagy, Fran, orsz. felsö Pire- kedést üznek. Ezen a' t&jé-

nei oázt ban. . .¡-i., kon terem a* jó Bleisjiert

УйиееиЩе* 1. -Neustedt!. * ..»,- vörÖs bor, . ».,„, ^ '

ТЯемио, .vs. Fr, orsz. Corxeze Nim«*, I. Nyons.

n oeztiban 304 h. és 2040 lak. i'ii/ve, ys régi Palaestín£ben.

VàwWe , ys Fr. or$z, Vienne Jevers , Noviodurium, (4$? 59'

^Я*г&;зэз h. és 0720 lak. 17'" É. Sz. 2,0° 49' i^'r(KlH/)

fШекрфв i vs Fr. orsz, Rhone Fr. orsz. Nièvre dszi^ fpîvsa

-, QíE^.ySaone fónál 19,0 lak. Nièvre fónak Loiréb.a^yaló

fieuwarp , vs Borussiai Pome- béfolyí ánál , i5oo háyj yeoo

frfT/inieban a' hasonló nevü lak. kikotft hellyeí, .várajtfí-

; íónaH f41 szigetén ; ato ház," kával , Loire fóvizéij yex&to

; tés7 дз$о lak. kik ttibbnyire 20 holtozaíú kô hiâdal mli-

.1 u.balaszásból,és hajókázásból latságos sétaló-béE^eí ,,egy

ç.élnek* , '•.*'•• (i. • " ' nagy ispitályal 's njas |elea

$¡euwtdel, nemes ys Èranden* intez^tekkel^ fajence, üveg,

.^jburgi i, Mark' . Aran^Waldi pléh , kés , pamwtiïiâtéria

i - Jker.ben Drage fon 41« éa ha- bor 's t. .ef. fabrikákkal.

V, , ;eonlónevütdnál 20» h. .1120 Mind ezekkel kereskedéstis

nB Дак. posztói szóvésekkel , és Üe. ' -

л hajókázassal. Nwj'j , ,N%yy-is,' "Angol szíget

T$Le{iwe(ler. , kis vs Fran. orsx. uyug. Jndiáb. tülajdonkép-

alsó Rajnai o*?t.han ,151o pen rsák egy magas* fákkal

i- Дак. szölb,mivelessel, еь mar- béhott hegy , hag'ysága, 1 □

l\a neveléssel ' " '
 

«^érko bányája, ^ ^çn , e* miatt OGtoberbe a'
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îiâegleles nagyon ufalko- szítéseel , és tíyomtató mü-

likç^ Földje termékeny, ter- hellyel.

mései ezek: narancs, ci- T&ew-Bcdford t vs ész. Ameri-

trom, lemóni, ugorka, pa- kàbân Massachusetts szab.

mut , csúkor, dohány, czel- Stát.- Bristol Grófs. 3310 1.

ler,"jjtorma; szarvas marha, és' czethalfogással. r¡.

,0szvér,ló, )uh,több- "Неге-Bern , ve Amerikáb. ész.

Carolina szab. Stát Craven

Grófs.éddig hajózhatóTrent

fóh'ak Neusba való béfoly-

tanáf ¿Oo'bAElúrapálinkafo-

zéssel, éerkereskedéssel. и

rire kétszer elljky's mindég

3-4-et,disznó4^káÍ3a,tyúk

gklÜKb ¿ jgyéК, ' ' íégyfogó

Í Muscícapa) . ezdztáfiú ál-

at, skorpío'st.éf. Gyakran

iártiak ñ€

' íleb.Egye

JslWt Char> . ._.

/i! i' 4350 láb.VVhagosságu Newborvugk%<''T¡áA Ve Fife Sko

tètèffe Skotziában a' Gram- tziai Grófs.b. Taynál 1600 1,

plan hevü hegyeknek. kikôtôHelyel,ésvàszonfabr.

iewa , nagy 's halakkal bö- Hew-Brunswick f vs ész. Ame-

•velkedö fóvíz S.Petersburg rikàbân New-Jersey ezab

 

Orosz Helytart. csak ov. 10

tnfdnyi hosszú és 1200 láb-

byi széles, hajókázásra igen

alkalmatos, a' vize pedig

igen égésséges Woxen által

Saimával , Swir által One-

gával, és Wolchow által II-

Stát. Middlesex Grófe.ban,

Rariton fónál; 200 h. 2000

1. Uhiversitással , orvostár-

easággal, az Amerikai ha-

iókra alkalmasztatott kikd-

tohelyel ; ny. Indiával ke-

reskedéit üz..'

mennel egyesül, Schlüssel- He0bury,)ô\ épülttvsBerk An-

bnrgnál Ladoga tóbóléred, golGrófs.ban Kennet fónál,

S, Petersburgnál több ágak- 4300 1. kik közül az alacsony

soróúak vászon szovéssel és

fonással foglalatoskodnak.

Vásárjai nevezetfsek , közel4

a'vshoz turfa-bánya talál-

tatik. . ■. ; , i í

Wewabardeen , 1. Áberdeeij. Newbury, Pöbely* ész; Ame-

ïiewalbany, vs Hudson vizenek rikában, Vermont szabvStá-

bal partján Neuyork tart, tùsbah Orange Grófs.nakfó

ban Frigyes északi Ameri- 'hélyéiCoriâëc.ticutnéihôbo 1*

kai statuaokban várral\ és T&ewbury-Port , mvs Massachu-

T^ bszlik, és innen afább

ismét egyesülvén a' Pinniaí

' oböibe foly, a' hoi a' S. Pe

tersburg! kikötöhelyet for-

ñiálja — telen bé fagy.

 

Nottingham Angol Grófs

Trent fónál; paraut fonás

sal, takáts mühelyekkel ,

marha, gabona, és gyapjú

' kereskedéssel.

formál, 618 h. és49oo I. Van

vitorla vászon fa,br. laiat* ,

tok'; és tökehalakkal kerés-

kedik.'

Newcastle mondj. Njucästl ,

Heivark, mvs ész. Amerikában («° 3' E. Sz. 16o 1%' K. H. )

íiew-Jersey szab. Státusban,

ESjSex Qrófs,. Newark öböl-

riel 200 h. egy gymnapium-

nial, timársággalj czipö ké«

NorthumberlandAngolGrfs.

fûvsa,Tyne fó ész. partján

mellyen itt nagyobb

hajókkalishajózhatni, e;'.e*
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fóvizen lévo 9 boltozatú M>- land Angol Gróft.ban Туве

hid, kapcsolja Newcastlét fónál , vas bányákkal.

Gateshead külsö vsal Lak. WewcAam , mvs Severn vizé-

ezáma.37000 kerekedik.Van- nél Gloucheeterschireben

nák kiiszénbányáji Tynefó- Angliában jó vas fcány ával.

nal , vas, aczél, üveg, fehér Newel , ker. vs Witepsk Orosz

egyagedény(steingut)olora, Helytarti raagában kicsiay

szappan i srét. , czúkor , mintegy 1000 lak.kal.

vilorla , vászon fabri- Hewfqae , Vermont ésK. Ame-

Jíáji , fazékas mühelyei , nkai szab. Státusban levó

tégla égetoji , bürkészetésj, WindhamGrofs.nak iohelye

kütélvero mühelyei galicz- Newfoundland , (máskép ■ Ter-

olaj í'fuései, festék, és só bá- reneuve, vagy ujonnan fel-

nyáji 's t. af. Mind ezekkel fedezett tartomány) durva,

tí .-igy kereskedést üz. A* vs- terméketlen Angol azig. ész.

tól .5 mfdnyire vasbányák Amerikáha.n fekszik .46o;

vannak , mellyekböl eszt. 5a0 7' E*Sz. és 40o Hy¿ H.

dônként 2600 húsz mázsás alatt ; kerülete az egész szi-

tonnák hordatnak ki. In- getnek 2©90Qmfdekre megy

nen veszi Herczegi titulus- Bellisle tepgerszorulat áltrti

eát az Angol Lord Clinton. választatik elLabradortól.Ez

Newcastle under Lint > mvs Staf- a' szigetegy három szegletet

ford. Angol Grófs.ban Trent formal,ennek ész.végitQu«r-

fovíz egyik ágánál, szénnel punhafennek, nyugotitCap-

höveikedö térségen , igen Raynak»és a' keletit Cap Re

hires kalap manuf. és czipö- cénak híviák.Belseje begy*s,

fabrik^val. Vannak Wegde- «s mocearo* , több tavfci,tés

woodi, és Ri ruiai portékák folyóji vannak. EghaiUtfa.

fabrikáji is, ezen épületek durva. A' havns idüh if«n

Jïjtruria név alatt a' vshoz sokáigtartanak , még J«oi-

hözel vannak; itt készítet- . usban is minden eket hé ries

nek kiilônféJe edények. jég ferlez. Az ésJL.iéárHyuffó

TAewcastlÇ) vs NeW-Hampáhire partok levegöje több*yire

é»z. Amerikai szab. Státus- tiszta, holott raàr?.ré«#ât

ban Roçkingham Grófs.ban, többnyire felhñ b»ritja; d&-

Fiscataaua Kjkötönek bé- . Ii részein a' nyar meltg.'Ä'

menténej ; 330 1. töke hal iovizek.és tavak partjaitfak

fogással. füvek,éa plánták fedézik? *-

Newcastle, Grofs-Delaware, ész. ^«n részeken a'kerti gyümqb

Amerikai szabad Státusban, csb'k is teremnek , de más

Christiana-Creecknél;nagy- réazein, kósziklákon,homo-

sága 2.3 П mfdekre népessé» kon,és fehér tnohon kivül

ge 19690 lTkereskedok.Fold- mast nem látni. K*I. ésdéli

jetermékeny.fókép gaboná- , fészeiben erdök találtat-

ra nézve 's a' t. Fr» vsa a' nah, innen veszik. as' fat

Grófs.nak- és az egész szabad mind haióépítéere,mindtü*

Státus^nak : zelésre,mind más haszrmhra

Newcastle , Delaware fóvíznek lak. Vanñák ezeken kivid

hasonló nevü oblébe való vadak is, u.<m. naedvék.,far-

torkolatjánál, 24.5b. és 1100 kasok, rókák, lovak, juhofc,,

.}. A* kôzellévftFhiladelphi- sokjíutyák.kikterhhordozás

ával kereskedést üz. ra vannak szoktattva, vad

^ew-Veptford, ve Northumber- madarak, kásztorok, közöe»

 



• 2»es vidrák, lazatzok, pisz- bagog's ¡a* t. Folyói pedit;

rarig-olc, ¿s héjj«S àïïatok ; Connettitut, AmarlscoggTn

pa.i*toknál t czteth halak, '{Sagádáhock), SacoJ Merri

er? g^fi malaczok , tengéri mack, Pascataqua 'aà^t. A'

utyAií , és sok töbehalak , tél közönsegesen 8 nolna-

neHf«l<' fogását a' Frelíczi- pokig'tart, csak Auguátus-

Uwft'l, és és¿.« AtneHkobéli ban kezd melegulnï à'ïeVe-

lven kíHrül íeginkább üzik vegö. Terméseihez Jfàîrtoi-

даЛ Aisgolok.-i'úgy' annyira nâk!: nklàkô *g$àgi"ôïà >

logy^eilen fezigetbefl a' töke- szalonMabö, krís-

l'arï - sFfcgáséban zeóoé mátro- - 4^*K?4imso, gaHtzk^, plaj-

ïzbb^ ëa 3000 ha>ók foglala- b'ásfe4 ércz-vizek Yeñyñ»'es

tosfcö<Jrtak. Ezen helyek kü- fenwes erdei,czedruáfá,cz'i-

вЧ^Ь'фЛ^Шй* halak fo- prusfa, tölgyfa, 'ga
gatnak,4egnevezetessebb az bona-},rdtín%i^^Íenv gy)i-

úgy" nèvezett nagy fôvény môles ; K^z£or'i'°szarva6
torláe (Bank) erinek hossza màrn'à4^îytr)rfbzàrvas , ^û-

160 , szélesége pedig 60 hoh^hiWif, ^kép tbkeha-

tengeri mérttoldekre megy; lak 's a* t. Ez a' status 5

maid mindég köd boritja; Grpfs.çkra ôsztatik u. m.

hiresek a' zöld , czethal, es Rockingham , Strafford" ^

Péter fôvény torlások is. Hillsborough , Cheshire, és

A* Francziáknak csak S. Pi- Grafton. Fö vsa Concord,

етге,' és Miqiielon szigetin. NwAww, vs, és kikqtöhely

van engedelmek a' töke haï- Sussex Apgol GróSfs.ban Qü-

fogaera. Régi lahosai Eeki- ze tqrkolatjáfrá^ ' (

mok , de igen kevesen , a' HewAaven , 1. Néuhaven.

tÖbbiekEuxopaiakjtöbbnyi- l&ewhill* , eklezia Skopi^i'Ä-

'•»"»< Angolok , kÖzönsegesen berddn Grofs.ban;: gráníAo

*«.<5S6o- ezamláltatnak , 2324 bányákkál , az* îHy 'kövek

háe.ban. Fô vsa, Placentia. itt elkészitetyçn^Londonba
^ew-Hampfhirf , ész. része az küldetnek. n" 1 * 4/T „

eggyiesültt és/.ak Amerikai Nwifl/tJ*KNiechneiNe\*-4an^»

S,tatasoknak(4204i' — 45°n/ vs, és Ta váí TernV ÖroSz

&Sz. és 70«? 40'— 72o 28' Helyt. i284 1^ ^ 8P0b>aló

' "N-täJ alatt Greenwichtßl ) lak.kal. Van ëgy v^a'sbahyá-
<№tfgysága »560 □ mfdre. 1. » ia, melly eszt.riként' r2bopo

i8.§86or számléltattnak. He* Pud (mérték neme) Vasñ^L

•pyei Gktobertol Julius kez- t8bnetí's¿olgált»tt'; VâhnffK

detéig héval fedtetnek , f&- miiheîyéi is a* vas-Aléb'^í--

kép az ugy nèvezett kék, és Vèk lágíroíására *s fèstëéete.

feh'ér hegyek legmagas- ТИеф-Уегзег\ egy az egyesülfc

sabb hegyei Washington- StátusoVkozül'ész. Ameífc-

nak nevezt«tik, ez-ioooo láb-» kabkn^ílagyááéa ^17 (^mfd-

nyi magnsságu.- ^Földe az ré megy , lak* 21 íi^óézáA-

egész tart.najt- többnyire láltatiiak, kik «Bett 1252a

magos hegyekbßl, és nagy sklávok , a' többiek pedig

erdösegekböl "All , innét ki- Angol, Hollandus , Sréd, és

miyeltetése még csekélly , "Német jôvevények. Ez egy,

lakosi élelmoket vadászat- minden féle termésekkel

ból halászatból, és marha bövelkedii tart, belseje, és az

tartásból nyerik. Tavai e- ész. ny. részei hegyesek, ép.

mV\ Winipissiocçet, Vm- erdösek, pattjainál гоца.

 



 

tolyèyt ezek: Hudson, De- sá?ok kfírff v*«

laware, Passaick, Penua- «£i - 1

»nock,Ravitan, НаскГпЛ rk ¿. ,кЛ re,ssze"*t «

'a a' ¿ É<rhatîllt Ix- ' гТШ ' «sszerent pílyá-

Junlu.4 ^.íi¡; :.*2/¿re m?S nehánySZOr itt tartattnak 'í

a T nr*Á~.. *
Junius északáji is fagyoeak.

tevegöje tiszta, száraz, és

egéseéges a* tart. termései

tezek: vas, réz, ¿lora, ezüst

ércz, malom,ésméez kövek,

palakü, ezénko, turfa ; ег-

dök lombos, estölevelü fák-

5kal, ga bona , kender , 1 e n ,

fcéfrány , pamut, borf gyü-

mölcs , 67-arvas marha , ló ,

disznó, párducz , íarkas,

xaedve, róka, dámvad,hiúz

mellyek az egész orsz.bui

legnevezetesebbek> éldegel-

ez#et Newport, ( Angolúl Njuport)

övek. kis vs Shrop Angol Grófs.

ban Suffolkshire hatiráaál,

jó által járó helye van Loa-

donba es Chesterbe.

Newport , mvs Monmouth An

gol Grófs.ban Usk fóviz tor-

kolatiához közel , kikötö
, ruAiii aamvadjhiúz helyel, és kereskedéssel.

nyest , kásztor, Amerikai Newport, 43' 18" E. Sz.

nyul, és kutya, tyúk, kátsa, i6«» 15' К. Я.) Wight Angoî

lúdjméhekjkülombféleha- szigefc fóhelye Mede fónál

lak, fôkép héring héjjas ál- 3000 l. vannak gabona, él

lab. 'st. ef. Az egész Status gyapju vásárjai.

kót részre ц. m.kel. és nyug. Newport , Pagnel , vs Wales

ra osztatik. Keleti részehez Angol Herezs. Buckingham

következö Grófs.ok tartoz- Grófs.ban Ouse fónál 3870

nak: Bergen, Essex, Middle- iak. és nagy hasznú esipk«

вех, Monmouth, és Som- szcvéssel.

VI ■

is vs egy ki

- • >

Newport Pratt , k»„ .» *6

kötö hellyel (.54o ío'^o-

Sz. 3 Irelandi Mayo Grófs.

ban egy fóvíznek Clewi ö-

bolbe való szakadásánál ,

marha, és disznó hús kere"

kedéssel a' külfóldiekkél.

merset. Nyugoti része pe-

dig: Burtington, Gloucester,

Salem, Cave May, Hunter

don, Morris, Cumberland, és

Sussex, Grófs.okat foglalja

magában. A' Státus' fó-he-

lye Trenton. kedéssel a' külfóldiekkél.

TSewin ; vs Wales Angol Her- Newport , ész. Amerikai Rno-

czs.ben Caernarvon Grófs. de-lslandiszab. Státus Grot-

ban lee-v bnaiban .egy tónal.

Hew-lpswich, vs New-Hamp-

ehire Amerikai szab, /Stá-

tusban, Hillsborough Grófs.

ban egy akademÍ4v¡a^tiJ

Vewis 1. Nevis , és Neus. „•

"New-Lanark, falu, déli Skotziailew-Lanerk, falu> déli Skotziai Newport П

Lanerk Grófs.ban Clyde fó- ten . »!

«al .,00 l Van egy í^ete ЦуЛ^

mpllyben 6 - ,6 е5/|-япЛйг *-°íJ Í„mí-j

• -vvmuauiui-

, Narrangaset öbölnel;

ez a' Grófs. tobbnyíre szi-

getekböl áll, ésa' tart.nak

nemelly parti részeibôl. A'

Grófs. és az egész szab. Stá-

*4« fóysaij *r

""hode Island szige-

' h. és 6100 I. Van

egy, z kis yártól megerösite-
mellyben 6 ■— ió es/.tendös tett kikütóhelye ; egjr Aka-

gyermekek, és e/.ek too fiemiája, mellyben derek

számmal a' fabrikák mel- künyvtár tündoklik, és ten-

lett tanítattnak. ii^ff^rJSFHy^f^.V" S 'Л

"New-London , 1. úi-Lond*on. Newport-Glasgow, kikötö Glas-

JSewmarkeï, (^Angolúl Njumiir- gownál S^otziában . Clvd«

ket) vsAngol orsz.ban,melly fon;

Cambridge, és Suffolk Gróí- Vxw ti



gol Gri5fs.»ak Wales Herczs. fákkal, m*lly*fc ketatyBfcefr

ber» z gyönyorü helyen fek-

s'züc

vu- R- mney , kis ve KentAiy-

gol Grófs.ban, egy az ¿rév-

parti'vsok közul,

ем) Hotz, kereskedö vs ésíci-

kötö Wexford Irelandi

Grófs.ban. ' :'A ■ 4,4 '

H; alatt) vs Down Irelandi - kÖdtetö hertek: ?

©rófs.ban ; egy hajókázha- N«¿ iFoní , ¿sa. АтвпкеАЦл-

tó készült fó»al(Newry-Ca- had Statueban'itö* .30^45°

*naL) egy gyönyorü völgy

ben fekszík 15000 1

(Woodstock'Glavea) ea na-

drágokat szolfal tatnekjközel

ïntaéti' ' ftrWa' nevezetes
BlerJheim CastWi, "rrhëfiy

'Marlborough Here*.1 fdsi&e-

'letéife épittetétt ësïiékfa-

jándékoztatott í Van itt egy

' 34000 kötet könyvekbftl al-

•lókányVtár, éssokgyônybr-

Itt sôk

vâszon ké'izétetik, es vajjal

v&ló kereskedeV üzetik

mellybôl eszt;nként 300000

font sterl. jövedelme van.

Ezen kivül vannak: vasbá-

nyáji , vasöntesei, Whisky

égetései és serfü/.ései. ,

Hiew-S<trum , 1 Salisbury. >'

^iew - Shoreham , mvs Sussex

Angol Grófe.ban, hajó épé-

téssel , mellyre a' Grófs. fá-

ia használtatik.

TjLewton, (angolúl Njuten)vs

ész. Amerikai Pensylvania

. száb. Státusb. Bucks Grófs.

ban ,30o 1. és egy akademiáv.

"Sewtonshaw , nagy falu déli

Skótziában ClakmannAn

Grófs.ban, a' The Devon

Iron - Company név. alatt

esméretes vas ôntés mellett.

l&ewtown, vs ész. AmerikAban

New-Jersey ezab. Státusban

1 Sussex Grófs.ban 7000 1.

Newtown drdes , mvs Ireland

Down Grófs.ban Strang-

, ford tavánál; vászon szö-

véssel.

ïsewiowa Limawaddy, mvslre-

. landia' Londonderry Grófs.

. vha¡n Roefónal; vászon szö-

véssel.

RewlVUleyfurnage , vs Worces

ter Angol Grófs.ban ágyú

bntéssel.

^ew-Woodstock , vs Oxfort An

gol Grófs.ban 1300 1. aczél

fabr.jövedelmes manufaktu.

E. Sz. alatt ; nagj»sága e^o-

□ mfdre népessége pedig

586200 számláltatik ,

között 20613 való ízereéséjpy

sklévók vannaki Föld* re-

. szint termékeny. Tavai e-

zek : Ontario , Cbamplaín ,

George, Oneida, 's a' t. Fo-

lyóji pedig: Hudson , Mo

hawk , Kadaraqui, Susque-

hannah , ^Delaware , Cha-

zy, 's a' t; Éghajràtja ngédég-

telen,tele hosszú,és kemény

melege nyáron erös ; ежеп

lart.nak közönseges beteg-

sége a* változó hideglélés.

Terméseiezeks Vas, malem

bo, fa, len, kender, gabona,

(ebböl egéez Amerikaban itt

leg több terem , és innen

Amerika' Gránáriumának

heveztetik) gyümólcs, há-

muzsir; szarvasmarha , ló,

disznó, hal ,, méhek 's a' t.

Ez a' Status következendö

Grófs.okra osztatik : New-

York , Suffolk , Queens-

County , Kings - County ,

Long -Island , Richmond,

v. Status sziget i, Ny. Ches

ter , Dutchess, Albany , O-

range i Ulster , Columbia ,

Nesselaer , Saratoga , 'Wa

shington, Clinton , Mont

gomery, Herkemer, Orsego,

Tyoga, Onondago. Fö vsa :

^ew-Yorkl haeonló nevü Gróf-

ságban i egy szigeten fek

szik, 4000 h, 85630 lak. 22

templiokkal és imádkozó



házakkal 'ae Aligó!/ Fran-

czia Hoïlandus, Refo*mátu-

*ok> Liítheránusok, jQuake-

Tek,ésZefcéok számara. Szé-

[*¿ a' .kórmanyftalt , -0Hi-

veríitássaí, meily Colum

bia Colle^eíoek neveztetik;

-a¿» a' haines tudötnÄnyok-

nak elôrnoKditàe'okra' egy

tudos táHA'bégo1P?^e4>^4«i

« ар énahetleeg- d i frtièt»e legi n -

kihb szwlgál e/Neg*? rabok-

na-fosfcabad boJddátfatáeokra

*gy intêbetet^ .й<т- Kti-

1ömЪУпЪti láWáк is ze$éñyek,

•kárváltóttak) >4és ^bvevény

Angolok, ее Néwfetek gyá-

tnöWki»aiÜ^y»16 társaságot,

« rajzolo iskolát,2 váltó kas-

szát i orvosok társaságát ,

l társasá-got a' kettôsviadal

gátlására, eggyet az adoso к

«egedílmere, egy betegek

iritézelitf' £Aly dispensato

ry^ sfcíwree fabrikákat, nád-

«nézfôz6héz.'20 konyvnyom-

t«tt>k)i'*8o2-töl i konyváros

ixíltotfoglal magiban, 1804.

több kooyvárosoktéttek fei

jutatmakat'a' legszebb, es

legfobb^AraÉêrikai nyomtat-

^AilJyoitért.** ' Ezen régi , 4в

ierlee* AméYikai vsnak két

4Wy<íkea1í^>tbffta kbïôth jó

«rérpaVtje 'Vàn ; virágzó ke-

»eskedés-ét Europa, keleti, es

«nyugofci ' India, él China felá

*Ml- '-'«■* Ir/hd ч/пч i

Шиг, Va iáslHkütohely BoVn-

, hoHn Dániaf 'ázigetért'.4 ' ''

YieyJtbft, urad. «Wí'RÜrnlóitá-

ban. • i '''■{» - " l^ lnnvi

N*yW. к Naifa;' >« .y* 4

íí<?y#a¿ 1; Baflda szigfetek.' w

NeafaiV," ríiseabin , ;Nís{bin ,

;(.Nisibis)most ceak egy 1000

1. álló faluJ Asiában, a* Bag-

dadtf-^Sassaságban , Márdin

Helyt»ban ; Ischudi v. Her

mas fónál, a'sok Arabiai.ee

. Jíurdíraboktól gyakrán'há-

borgattatik,és azárt naprÖl

xta$ra kjevesebben la^kják ;

ezelfVtt hires vs volt,melIy-

böl még maigfentartatnak

némelly dtszes maradvá-

nyok. Egy barlangbai van

itt Elisa Prophetánaksírja.

Hexing lu-Neschimod ».bnu i

Ngan-king-fu, gazdag keTtosk«<

dô te, Kiong-nan Chinai

tart. bao: ' ' л1ч»>1 и i

Ngan-lo , vs kellemetecs!, iés

termákeny 'téreegen¿ Hon*

Konang tart.ban, getz-däg

kereskedétsai» kornyékébén

két másád , 's egy har-

raad rangii vsok fekszenek

Wgnri, orsWKbïtben 5 tart.

okból áll, u.m. Sangkar, Pa

rang , és Tomo..1

NjrWe > l¿ Aagola* •' - • .

Ngorv l.-Angoy.' -íi, / •

Niagara, 36 angol mfdnyi hos-

szú fó Canadában , erede-

tét Erre tavából Erik kis

vár mellett veszi, és Onta

rio tavába foly ; ez a' fó-

víz választja el Canadát

Now-Yofktól. Erie tavából

kifolytánal is már nagy

mellységû, és e' melletçoo

labnyi szélességü , foiyása

kevesebbé sebee, további

folyásával Cippeway fovíz,

és hasonlónevü várhoz kikeli

tésekor partjai szorosabbá

válnak , és mivel Cippeway

fóvíz béfolytával nagyob-

bodik , ragadóvá válik- a'

k&sziklák felé csapodik, is

az által menetelét veeMdel-

messé te&zi, innen közelit

a' rettenetes lefolyásához,és

három nagy Yizzuhanáso*

kat fortnál', mellynek ket-

teje 160 lábnyi magasságu,

a' harmadik pedig 14* láb

nyi magas, de sokkal raga-'

dóbba' kéfelobbeninél,rooQ

láb.szél.ezen rízzuhanásokat

4mfdekrehalhatnij mináen

minutában óríoootonnaVíí

foly le 40 lábnyi magossá^-

rólv ez éltabi-nagy • látható

felb&k eredüek**hfc -



— m —

faro, v. Newark, vs Nia- fáczány halak isa' t-fö vaa:

ara fó torkolatjánál az On- Leon de Nicargua. jj

arioi tóban 70 h. Itt van Vicaria, (Icaria) török szjge-

' Felsö Ofenada, kormány tek as Archipelagusban, Sa-

;éke. A' vs kereskedésl üz mes, Naxia , Chio , es Pat-

unda börrel. Van halá- mos szigetek közt; mint-

çaro , kis vár, hosonló ne-

ii fóvíz bal partján, egy

) kikötö hellyel.

kately kis orsz. Bambuk

tsz.ságban közepSenegam-

iába Afrika ban.

ntich, erösseg Moldvában,

rdéíynek határinál , egy

tagos hegyen fekszik ha-

>nló nevü fóval. •

г , elég népes sziget Asiai

ïngeren Sumatrától 1 mfd

egy 1000 Görög lak.kal, van

bôven fája, 1 p*Wtövte;.kece-

béje/ теЬе;'д>а,'д^аи И «я

Wcattro, Neo^s^wn,Âiè*nia,

.<igçH s*ép.ej* áp«U .íffciNájK)!

-4*4fei Calabrian tul алйп

foknál,meily a' kétCalábriát

elosztja , íekvéeeolajjai b<&-

velkedö tájékon esik. lak.

10000 fzámláltatjnak. Van

egy Püspbkségp # HkÜE£jJ vi

de- meleg £e*dok taüláltet-

,nak. < f ... «, *■: f£»le* ujo* t r,i »

yug.ra kereskedése csekély Níc#,»L, Niziuu >»o7to'i lkse

ai, falu Françz. orsz.Som- Meer, fó régi Vánafetb om.

íe oszt. «04 h. gabonával ban, most Neckar« м> и ! '^J

5 marhával kereskedik. Nickeltborg , bány^ veiCbehw-

e, vs Jutlandi Wiborg Püs- szág Leutme;rftzit» tkeribén

okségben Lymfiortnál,van czín, és , etüstbaavakkaJ /1

larha nevelése, gabona ke- Nioobari. tùç,«t«k , ^Y-t^^NßiSe»

iskedése , és derék hering lm^rnVl'^K. H»; »latt Asiá-

>g¿sa.¡ ban egy ceoport sziget, Boñ-

íd , 1. Isnik. gala» tenger bbolnel ; ezek

ica , 1) ta országi közep köüül az északiak Sombre-

íthyniaban. Itt tartatott ri szigeteknekV- 'neyeziet-

sö köz gyülés a' k. Anya

:ent egy házban. a) régi In

iában. 3) régi Franczia

rsz.ban. (Nice) 4) régi O-

tsasr orsz.ban. (Nizza) 5) ré-

i Görög orsz.ban ; Okrisok

ildén. '.?■!■!

tragaa , fó hasonló nevü

irt.ban Spanyol é*z. Ame-

kaba-n , ez a' déli tenger-

ez közel veszi eredefét, ^z

*ész tartományon «Iterjed,

i S. Juan fó által a' Carai-

i tengerreleggyeeül, ri 'j\

1 ragua , JJj Leon , rartom.

pahyol O-MexicQ* Vice ki-

Uyságban, Guatimala ker.

hn , «hasonló nevü tónál.

ermései- ezek : pamut, in-

igo, chinafa/cíukor, festß-

l, gabona, méz, viasz, szar

- * ,11 . I! í_ i„l.

nek; tbbbnyire raiveltele-

nek, de ônként bizonyos

idökben gyümölcsei terem-

nek épitésre igen derék a'

fája. Vannak 50 —• 40 'feat

Mellóri - gyümölcsei ezek

kenyér helyet szolgúlnak.

Négy lábú aUatiból csak

diszna] i , к utyáji macskáji,

és gyikai vannak; szeíéd ba-

romfiból csak tyúkjai, eze-

ken kivül sok kigyóji. Rézr

szinü lak.igen hasonlítanak

a' Malayitákhoz de nem ka -

rakterekben ; mivel )ó szí-

vüek, kegyesek, vigak, éa

jézanok , nyilván Peguani«

ák1 maradékL'Ezen szigetek

, közül a' jelesebbek ezek -.

Nagy Nicobar , Rankowry ,

Comarty» és Trinkutte.

as marha^W, bezvór, jub; ШюЬяг , (Nagy) egy a' Nice



barisziffotekközal, melytöl Aktíufanál nyert gyoefeäel*

-ama többi szigetek vészikNi- me emlékezetére epfret e tett

. oobariaeveket;7°4/É.Sa.930. *sigy nevezett. 6) АЬЛ М - в-

. 44' К. H. aíatt fekszik Gren- siában Jatru» vizénél. 7)

wichtol ; 6 német mfd has- közep Thraciában. * *Л

. szaságú $л*#-*-Э mfd azéles- N*Vc«'a, v$: Sirihában Val di

sógü ; déli réssei magosak , Demonában egy magos he¿

és kósziklákkal vaimak kö- gyen fekszik, szinte- Irötse-

rûlvévé^ többi *геивЬ ala- pen a' szig.nek 3157 h. 12690

ceonyak, sikak, jól termftk, 1. раЬопа4^в»<т*Ла keres^

. vizzel és fáyal bövelkedßk. kedesaeii .u ->J¡i, ' , >vl..,.-í

Nicolai , leDgyelül Mikolow , TMcasia-, Leuooeia j LefcftitrW ,

VsSiléziáb. Pleszi urad.ban Cyprus sziget Í6 vsa >bàpé-

. иоб fa h., és 1360 1. . , -•> tnie ker.ben a' Török*'Ba4-

Wcolaikan, (53o 47' 35" E. Sz. s,áuak lakohelye, eg\ Sörög

39P XX'4q"K. H.) vs kel. Bo- Ersek', es egy ÔrmenyPëe^

rassiában,Sehesteni ker.ben. pök' széke. Ker.ében 3 iVifd-

, Spirding tó egy részénél 144 re megy , L 15000 szárolál-

h. és 1310. Az ezen toban fe- tatnak. Termékeny helyen

gottEperlánSzemlingnevü fekszik ; vannak pamut, és

hallal ( Salmo eperlanus ) kordován fabñkáji.

nagy kereskedést üz. Közel Sicotera , kis vs Giolai öböl-

ran innen Lyk vára. nél, Oltrai Calábriában Ne-

Nicolat de la Gravesent , város poly orsz.b. egy P'átpSkség-

Franez- prsz, Felsö Garonne gel, és 5700 I.

oszt. 2330 1. . .1 .м.. .. - .Nicola, mvs a' hasonló nevfi

TÁicolsburg ъ \. Nikolíburg. fónál ész. Amerikáhan.Me-

Sicomedia, L Ismid. xicoi Costa Ricca tart.baii,

}$icàpiiig,pi\, Ifyekiöbing , Ny- Golfo de Saünasnél a'csen-^'

coping. : >:. ..-.' ,¿ ,5 . . des tengernéi ,. a' bajó épí-

Sicopoli, Nigbeboli, vs török tésre igen alkalmatrs h4-

Bulgariáb^nOtzuma fónak lyen fekszik; lak. tobbnyi-'

Dun&ha yaló béfolytanál re ácsok, kik új hajókat ké-

20000 L. Széke egy Görög szítenek , 's a' romlottaltát

• Érseknek, Jtt i3o6-dik eszt. megigazitjak, -jó posztók is

Zsigm0Ps¿ Magyarok' kirá- készétettnek itt. '■ .

lya a* Tor.ököktöl megve- Nidan, szép kis vs Bern Hel-

retteteMv *tu¡ v.j,';!ti<lm«J yetziaikant.Ziehlfónakto#-

Hicopoiis , ys ApmeniábftQ) A- kolatiáaál ra ely a'Bieleri1^

siában, egy PüspöknekJ*k- ból ered, Aar fóval eggyé-

helye,,ki^'Sebaät>iPü«pök sül, és igy általa a' najoka-''

alatt yan- i i ».vi i'O'ü^i zás szépen virág/.ik; keres-

Sicopolis > \У vs al,äAegyp*4s, kedéeeiís^bibonál. A'vér-

nyugati, lészén , tenger.néj', nak, melly a' vson kiyül é-

Alexandri¿hos ,kozel.:2)5kis pült s&ép. kiiátása veaiy^3'4^

Asia j.Ciliciábanaz Edessai ^idbfirg^ ,ll ^Neid«ötiutfg». 1

utban. .'<$) ré,gi kis Armeni- flidda t 'févisfelarô-'Hassia'Her-

_ában PQmp«justól.építtetett czs.ben, ez4 Sx-htfttewwël kte&

Caesareai uton. 4) Judae- éa Hóc^sfcnél Máínb» foly*

. á-ban JervisaleratóliÓQ stád. Wdda^ .ys\ug^anott'a(4tasbnlo

/másképE,n>aus. ^)«égi Ерд- nevü -fónátteSl ii4.g*f<¿,!y^-

* rosban», Àkiiumoak ellené- szon, efe hanBwya'gítívésifck

be.a , ^mjellyet^ Augustus az Kôzelibn^Â^altih.'aâeebnéî



ran egT 16 aóbénye. в* И» 6«ázad» käzepe'n» meg

decken, Niedeok, vsegyme- fosztatott as> Auetriai hazj

•edek hegyen Francz. orsz. t» i. Flandria' Hennegay' Na-

rluhr fónál, egy erös rénal, im», es Luxemburg ne-

ilebadt egésségee ferdô Zü- mellyf res? ei , СатйЪгевЧ*

rich Schweitzi kant.ban. » *fcie tait.nyal eggyim,melly

¿/•ojie, fó Norvégia' Dron- iu^és* tenger- mellett fek-

JieimiPüepök8.eza'tengex- - <»üik, Belgium , ée ó Franc*,

ie foly. >Им >,i >v! ' risq' -drez* köetti fia egy 'kelle-

í¿/a, város Sevilla Spanyol ,met*9¿ készerént rdna , ré-

art.ban Tinto fónál 9000 1. eireni ^o4gyes*ar& j mel-

is egy féz bányával. ыыл'- lyet í jUys , Beule, Searpe ,

!czwicz , Herceegi vs Minsk Sambre , Scheide, és más

)rosz Helyt.ban¿/i i több mëstereéggel kéazültt

HienAein réñ vs Hassiai lômbféle termesíft*6«égben>

rálasztó Herczegs.ben Wie- vannak , fökep г gabona ,

oftnál , mellyen két köböl dohány, len, gyümölcs , éÂ

Ät hídak^lanak; egy réti termes Ez f *art for-

•nmi niai 104 h. és 8»o 1. málta az elött a' Flandriai

Ä ÀîsôAulamvs Helyt.ot. «után pedig a*

Lersfeld Herczs.ben, gyapi ú, úgy nevezett eszaki osztályt.

ierbarnimi kemlet , Bran- eggyesültBelgiuíméieíj név

enburg' egyikrésze, nagy- aïatt ertetodnek1!.} Azon 7

£ga a8 □ mfdre, népessége tart.ok mellyek 2-dik FiKpw

06З00 re megy. Fô városa Spanyol király ala^n'Spal-

erlin. ПУ°1 jármat levetvénysîcab,.

ierbrechen , . város Nassau- Respublikát formálták. E*

/eilburg Herczs. zen tart.ok nevei estek i* i).

ierdahlum , 1. Oberdahlum. Geldria Herczs. hózzá> "Цт*

ier-Ebersbach , also Ebers- tozó Zuitphen GrófAgal. ià).

ach, falu Sasonia'Meiszeni Holland Grófs. 5) Zeeland ,

er.ben Groszenhaimnál , 4) Utrechty 5) Friesland, $)

an egy fabrikája. Felsô Yssel , 7) Grëningçn

¿*r-Einsiedel , Alsó Einsie- tart. И.) Az Aüstr,ia|Fídn-

el, Gróf Salm-Reiferscheid dria , Brabantrá , Namur ,

.luja Cseh orsz. Leutme- Limburg, és Luxenb*örg4ar-

tzker.ben, egyigen derék foinányokból ; Liïtteicli Her*-

apiros malommal. czegiPüspöksegKöl,'»«'Hen-

icrhall . bis ve Würtemfeer- negaui Grófaból. 'ЫШ 1 Ф-
! -ш^ м. , ч Г > 1 " ..... -

1er fónél, egy s<& forrással ewátv/Frénc». orsz.hoa tar"
i 1290 h" г 'ь vifem Л ■■■■•л ■ ikttxrttitf fenn említett éazb

ieriana , falu Bajor orsz. benj November hoïnl 'Aite

rn ker.bens, ' Falzau. pa- gyesûltFeiedelmek(Àu»tria,

Lknál ; itt vftrt a'i teptomá-' órwsz, Prussïus1, Ль Bajor )

yi .tSsvényi»eëkv) (Пэ \ г\ 1 fegyvesivel ■ ïftégheéô'lta-

isrland (Franozia^ , vagy bot*t ¿' és-az OrAriiaiilerè*.

Francz. orszyhoz tartozó' Пек, a' hi akk-ór'ArtgoPtirsr.

elglum, Ez alatt. élrtetôd- ból Amsterdámí>« ' érk%-

k azon részei a'Niederlandi zérf- ¿ Királyi méllóság-

.rt.oknak, mellyekUl még gal általadatott , a* ki is :a'
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¿^IÓireíe« M Wttév 4e"*gy e- HJiederéèimn^ fa*»y es

'»ren é£fg7*eiilt Betgiorrtvis- -lOizt.^ foiiwty* tf»#diOTtfl#t*

^ét'fiiggetlenn* ?Щй FAn- phaJia^ald*' ósz*. <e*Meli

é¿tó <orsz.tÄh'i-Mksí'^'Wrt re karvbfettirf larntnu

' 4 Ökrk tkztatatt : \) a%w«A'íiok v^b*«6>ie4H*Effeld

■ 4¿ntf ftí*»¿ Alkwjarjs^ríSfld d^jfcN»fa^e»\l>wha»lbwÍ>>^Í.

v-lÍeiIaYl>4J#e»»»a Haacr; 3>Ut- .»<tó^»í*»Uii«9«íráWéb?e'lfts^

recht, fö vsa UtrechtV^Gel- *•» Dba^itisYtef^eetesbaifled

dem ftfVsaATÄhtewAy^cmÄ- -Ntó*W«^?£^tííí£!a*ftí!Í0fru-

Ч kbWdVfÖ VsWTT«Îu<âNÎ#aM7) h es 1330 l. .АэаЬэА

И váá' G'rortîrigen. g) Seeland à S.i гkwwle» ) <fcriu 6to4l*r?

1 iïôfvitf4№d'ie№a»g.ii>)s05t- Grofs. febô S2¡yb&ei&en

■ ü «aideraтРЬЛ*Getíttf *o) • Oj№ЫЧ#*§j* ¥1*ЫтчЙ*Уй.

Mj q¥yytà&&rab»ntyfô vsfeHer- Schmalkaldifi?fafeyÂi»&liii.

,Jj[ сЛ$^еп^8Щ '») mtWer-^^g#ln*fcte?cÎÂ.fe«Ii^chm»ïi»ii(d

p^^ffi^a'ÄötwirjUfcriS) fó«ál/eg^ *88hàrt!<ft<râl.

>$ü4?fetfiBafM7 íb v^a Brüs- КЛи*»Ч^Лй*Ля«в«/г1^й^эАь6

?fyèl:i i4yE*ttfiohi*fe véa'Lüt- 9éh%ohab$eff ; îfa&fiïgtfan-

lt,rftfé». íA*Abut^' f» vea deburgban,BerlrhlÄKW(zeI,

*'• Mtístilicht; 1 гв) Ltntfeabtirg Paakénél/kir.váitf#i'¿#é*»ttel

<" ' fcs'fl^ttllWm ,"fó vea 'Artton ;: Wiedericfiopfhèm , feAu£ffiñzig

Vü eÍ7j'>NábAur í tfö ¿vsa Namur ; Ba^an^'W-ben1 W^b^-an

18) Hennegau , fö vea Méns. gahónája, gyämöii*«^'ji^i

™4м*г.а ^örtattsiknf^V^ffyre Kiederrtttfen, V¿ MaltMrt**fe-

hármW ^tedtnlaUvlá*.'- Elsô- Stetten, kfcr vscW*r*W«t*írg

'^ItéW váft/ÍAttrttBrdá»» , a- Jaxt érw.áíx¿bí46tfiAiq&\.

1 : diMJD^ventep, 3-diké •Gent Níederttattingè* ¿ ValiWörten-

' ' 4-йЧЬ£' AtttWrjiia , ,5^dike berg Dnnaiieps^biïlèsrêioo

ч ' VVfcéfc eíevetségee tart-ok* pamutnoa*eri^tk4íleáJfi*e4-

4Ub*vèrëi*asi!i Leydea , Ut- kedik.^biéímod föitföbt 

ninga 's а' t. vsokb%M.» А' ! seHem fkbrçiititoàreagÂ.és

К#а1у>«Ш<?à TákíkíHágaiíési , >- -fegy? Л*еОД»^ Уъп oft&fofc

1 ! 'Brüssel Vsdkbaií^ tabtín^ira ^ ¿rá^y>te0íb*hálc .Utétefay is i

- !lteêigyîofrti^s,HdI!%fn.d','h,fflôn. ftzSâ*tî«1*JéRB *ertá8oettófte
WedèY 1 JLrat)£iHaé>f fftÜtt'Glata* * alkaínrísít** torafcd4b»1<if.^r<í

^ A вгШГЬий , «ésvíáftyb^ forrá- Ntól/rffHmUet^fi ttt*Á At»t*íSban

' •'S^rídttaui' ker.böfi1*«« nhá-' 'táJjIbain inflloniá<*báftTáv.

îiiêàér ВШс9Ч"4еЛц Oí»h'«ráz. nagJH^zsahefaitpaçkbwszt.

¿eutnrt*ri%?S>k,érVbe'ri,, ii37 h.n. é»4l3^elie«ÎHàjk. Je§*»k4»víír-

és nanking, prket, karton, rali ifúkgcgéftá у- ё?<*Я*

es manchester fabR J** ruza fabr. s >■•* -d

»a« 111 хдл .müder
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ederwlldungen , *s Waldeck ISianfrurg , Novebwafgum.,.

Hercas.ben íóoo 1. éa Her- В- S*. 26P 51' 6'' К.

czejri mulato várral , lyce- Jti.) Hoya Gfófa. fdvsa.We-

umraal árvák h4z*valr és nwr-fónál .3.50 h. és 3350 1.

íavanyú ví*;¿o rrAseaUw* -NíWifcWf*,, kVs;;yÄ<Aftb,<*lt,->Kö-

ederfeo(fer*dor/ , falu Cseh btítfwpii£ktn№l' Вл*4е*1й Saa-

orszjban LeutmwritobJtdt. ¡ Jéj^, деДО ^eiatyf^al, egy

ben. Lakosai fonáasal , és 1 kajstéUyal- < < . < ói l(\ ,1

köszöiüsködesselioglalatos- Nienhaus , 1. Neuhauj.

kodnak , tMiüveggeli Iteres- , mezövs Calenberg!

kednek. I ogg. к ^ H&ifftzen.hejy.ejj tfakszik.egy

ederzwehrn , pléb. falu Has- pataknál 76 h. Kö/.el innen

lia fô Hercis.Jjen 94 h. es у&яг <атоа> hir^hóÁlPfUeth

jfaA&h<\H ö«?M >">ü-tí ---ee^u h«g.fítftkoiy-I^ta^Jiol

ffern, falu Pftn%résoEns Bá- igen szép tüW¿k,,,pes Д4"-

détii ker.ben, 1100 1. é* ело- lümbféle ëvagek, kéy.jiet-

lomivelésseU : rj ¿ nH«H ¿ litt, ^olgo/.okpak

thmim, vároa a' Paderborni száma 300 ineg^., %ьр. itt

Herczs. egy hegy tôvénél egy Hejwz<e£Í rn^nes is.

fekszik, egy királyi major- Nienrode , h Neuenrade,

sággal t tempi. 230 h. és Niepohmieze , kamar. joezagj

[ 140 1. kik köztt 74 zsidók és falu Galrczia' Bocb.ni

találtatnak. Itt készítetik ker.benWekhselnél egy kas-

ima nevezetes vörös sajt téllyaj» és a' joízág Qirektió

S'ieheimi sajt név alatt. ^zékiMeL., egyj}lpb.vaj, çs so

tmegk, vsPrussziab Witten- h¡ázía|. u'} , i:p '",•(•- ti ...

serg ker.ben 274 h. N/ая/.,} tftrt. ,(#|кд>гДр Afrikai

wen, Hubo, 1. MemeL , : /$enegambiában:,> ,£Ц1ат

°mes , mvs Cseh orsz. Bunz- tart..t^l délre^fek£z¿k,t t

aui ker.ben 380 h. 2440 1. Thiers, hajókázható fó, %-ancz.

carral, 1 к a th. pléb. tempi. orsz. volt Ruhr os/.t. ban,

nal. Lak.többnyire posztó, most Вцгки* ^so, ¡ Äajnai

•¡észétésbol , szôvésbol , és Herc/.s.Odenkirçhen é-Glad-

tölesböl elödnek , kik régi bach kbztt ered , és Gennep

döktöl bormérés, éssó ke- alatt Maasba foly ; 4 papi-

■eskedés jussal birnak. Van- ros, és más malmokat hajt.

iak vashámorai is, Werstein, falu Fra,nrz. or.<-z.

fmirow , ker. Kaminiecz-Po- . Donnersbergi ker. Kajna vi-

lolszky Orosz Helytart. 320 zénél 1.390 1. jeles boráról

1. éstobbnyire zsidó lak. п£че$Ло.^ t <», , • ,

6 Ь5г, és karten fabrikájicNAfíífJblC.Í»;?*^ 9o'/ E.Sz. 320

'annak, és k«Resjí©dÓ5t ûz^ ( $a(\ 41/Y И,.рН^,*¥ереп épült

modin, l. Falkenberg, x , ,».fceJy«,G!Örlitzi ker.ben, febö

mUchit* ,>mv», Morva orsz*i . Lau,sitzban,erdö mellet t.fek-

'reraui ker.ben , egy pléb- è «ï*H 650 î. és a', Mprvai À*

'al i5o h. és'W3d.l. tyafiakhoz tarto*ik. , kîk

mtschitz, (Nagy) mvs Mor- 178? b.Barbyban Jévft $emi-

•a orsz. j Bn'ini ker.ben nariumjokat ide. általtették.

chwarza fónál egy pléb. Westädt , 1. Nystedt.

■al , 176 h. é$ 86oi f... . -Ше$те* • . város, Minsk Orosz

mschitz, Ckis|);faluugyan-;. Helyt.ságban F U. Radzivil

tt Schwarza bal partján , Heqcz. Van egy jeles kas-

o h. és 250" 1. ta,.» j; télya^n.í vj¡>«í ,í ,4). . .t

í ÜB. LEX. III. RAR. 40
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NíetMwa Nischawa , vs Poseni Niewveld , bércz Afrika' d¡éli

Herczs. WeichselnéTfcio I. partjain,, m¿íly Cajíl4ndot

Nieuport Nieuwpojrt , {.51O 7' mint^gy kerçeatûl meUzi,

1" É. Sz. aoö 24' 52" K H.) é* raajd egész esztpndöben

er5s tengeri vs , és kikötö- hóval, f«detikSaJ(j (i,f,ni

helly egyes. Belg. orsz. Lys. Nie^uçhvwo, vs, Bromberg ,\аг-

os.'.t.'ban Yperle fónál, az sói ker.bçn,;, a' Culmi Pqs-

ész. tengertöl 1 órányira. pök'. székfnWi ■ >l al

Vannak haló , és hotel fabr. THigtponit(íj$ y çgy ,ága, n.*)Sçj|i-

hajókázást, hering fogáat, piwa>eknek , ezek ai Аде-

«s kereskedést üz.. , . rikai szftbad,, Injdiápak.tJpé-

Hiouport , erosített vs Fraile. melly részeit Iakjáki; 4^»pó

orsz. Maas torkolati oszt.- vitézeket illíthatnak"Jtk ,t

ban Leck fónál 14a h. és A'ger , y* Jpliba , v,, JS}l-eUAb'i\

390 1. kik töbnyire lazatz ad , így neyezj.etik t, \., Ne-

fogással foglaiatoskodnak. gerektöl. ,,ц«Л Arabeoktól

J^íeuwburg , mulalóház Rys- pedig ¡Quini^aki » Ginnak,

wirk nevíi faluban ; Itt köt- Issának v. n¡agy Nilusrtak- Ez

tetett iÓ97-ikbea* RyswcikL egy a* legnagyobb fóvizek

békesség;. . ко/.йД a* földon» Afrikában

JÜieawf Pekél Au , vs Grö ñinga Nigritia közepen , rpfllyet

Hollandiai tart.ban 2,840 1. Nyról kel.re ker*sztü|,fo^y;

A7<?u«>*erA',ys.Hollandiai Geld- ered Kong béi-czeiben .,-(»j0

driában 5020 1. és Zuid ta- É. Sz. loo К. H. alattj),, гл-

vánál lévô kikötö hellyel. vid folyása után mar nagjr

Hievre , foíyó Franc.zia orsz.- hajókat viszen , egy i4ga

ban; ejud a' hasonló nevü innen Tombuktuba foUy,

oszt.ban , szép meznket másik pedig Ho^ssáb^y és

necjvesít , több malnjokat némelly új túdóbíráspk sze-

" h*jt , nem. külöraben .50 vas, rent, egy пару .mo'c$ár,l?a

és aczél müveket. St. Nevera mintegy elvész. .Hihetiibb

vsán keresztül folly , és 6- az hogy Benin, Forrnoso,

mfanyi futása után Loirrel ée Kalabár folyók ezep.fó-

eggyesul4 ,, nak torkolatjaL Essös^idok-

N/evre, osztály Fran r/.ia orsz. ben igen megárad > Áugus-

nevét a' fellyebb említett tusban a' , legmagosabb be-

fó^ól kölcsönözi. , a', haj- lyeker is. feléri , és ?gy ki-

dani Nivernaist foglalja áradásával a' föLdeket » ils

magában , nagysága ia6rQ réteke{: , ïermékennyé te^zi.

mfdre , népessége 293^60-ra Kighepoli , 1. Nicopoli. . » -a

. megy,,.-r- ftel. jrçsze igen JS'igritqe , pépség régi Maùïi-

hegyes, és vassal „ (kós¡ién- taniábap. , Nigir vizéoél ,

nel мЬогга1 , Дер^пеД^ ^у р- Niflira ,vs^al. . 4 (Г ', Ь*,'

mölcsel , fávál „ és^a^oná- Nigritia , Arabe nyelven Su-
 

, tekre oszt,atiK, rnejlyç^, Щnftk» Niger ,.folyó' rni«d

következendök ; Nevers., %' ké^p9rtjá> ftsiççik, çnely-

Cosne,Cla.rr.eçyf éspjaa^atf-: Щ &py,faia, kçiFcsônpzi; A-

Chmon , ezek¡ ismét .piind f/jk^nak ezen ¡r,^ Szabi*

, öszye 25 k,?n.t.ban (ЗЯ^^Ч?--" <aî> -,?.epefprab? гвкц\П ejé. ,

segoïiet foglalnakj Fö тада Za^gyç^r , Alan-,; Habe.«-

Nevers. . i . , • !); ,'S¡nia, N,ufeia, e4lA#gyîptui
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maglíkat, résszerirJt ide 's

íova. teavarc gnak. A Repe-'

rek fcjbnyire bábv'áry in a-

6"ók',> лаюпаЬ n inrlas'ciííl-

t'tíl' ííliibamed' bövetöji is

boztök. Az itralktdfi hMa-

lcm hálbk ' határíabn

Despotai.' —- N.igritzia Ьо-

^eikezendö tart.om.ra os/.-

làHik": Jalîorjkaciu , vegy

ebb**1: • Wadel - Qazel , Mi-> Dschallor-kadu , friending,,

É»ïed>!, Bp'r-fl-Abiád (;Feîtér Kàa'îtà , Bambarra . Nlasi-

tit%) 's à* f.Éghàilatja me- ha'j Kbn^ vagv ' Gond.-< ha ,

.^V^rtiellyet a' nap', és. éj Dr-g( niba ', KaÎFada , Míjví-

difaet nélküt tatftó'eggyen- ana', Badu , G.ntlo , Ti na-

j'sigeVa' siamos'éssôk , es bukfb. yafrf Tombut „ Ei

reГек- valámenny ire mér- riih , Krombah , Gâgo^ Gu»

iklenek. — Erdeî me?aze ber, Ratissa1 v. Sudan , V.

¡tériedneK^ , r rhVllyekben Afnu'v As-bèn , Ajrades , Bor-

IHömbfele vadàllalok tar- nu v. Burnu , Fidri v. Li-

í/kcdnak 'titV'm. FEUfáht , essi,. 'sV t. • ;

amár ¿ TeVb ; szarVas , juh, Ní'A<A<mi , egy az Australiai

id, 16:, zebra , töbfi?le iriaj- SahdWirbi szigetek k;cz/ûl.-

ok, oros/láriy , párdutz , TAitettbér'ç NiMasberg',' hfs' bá-

gris' hiaená , rriedve , nyä'vs СьеК orszVLeîrtme-

ruímadár, s'às , óriáshi ritzi kèr.ben : e/üsi báriyák-

■6 , rnèlly hé'mellykor 40 kal , -egy kath. tempjom-

btl^i htiszaságú , és 2—3 niai <, és 73,'h. -

bnyi szélességü ià" szokpt Ki*ïft* 7 'Vs M.osWk Orosz

oni a' t. Marhaneve- « Hellyt.bah' 76 h/ es 850 1.

se fitízonségesen jeles , csak THiklasdoff , falu Âustrfa'i Silé-

rëi' hibáznak* sóh helye- ziábah 'fropriaoi ker'; Ne

il i1'-»- À' Piánfa 'órszágboh is7.e ftertzègs.Wn , freywal-

imafa , riskàsà , kukori- daui Püspöki ió.szá^hoztar-

1 •■/ guroifa , dinùye , man- tozik. Hegyek .^b'pztfr i'eb-

'gráhát almafa , man- szift Bielau Tôti^V, Van 1

la' , füge , p'amut'', ugor- bath, tempi, bçkpUia , t

, vfiröshagyma "à t. ef. Ce. Kîr. haWT varñházá 269

ványokból ■• lelheini ara- .bf'A 1,/bo riémef IaKI'

at,, vasat boáéglién^ól- N/*A>l>iM ,- Nibolo-vitz , mvj

>t ^ a* sébtin mlhdàzbnaï- TM6rytf OVsz: ènaymi ber.-

ná^y szüktilbtídeátSzen- ben ft6 h.jóíí î. egy plé-

i , úgy annyîr"kf,' hogy bániás ^ётр.таГ , kastél-

р font sbf iy4 arahyen' lyaíj es máj.oTsaggab.

ïtttek'', mî^el' sóbányái, NiÂïf'ilû , szab'«d p.us'zta Bars

sóstávai nincsé*nêb. La- Vái m'.ben , F.. U. ai Eszter-

1 tôbhyirè ',Nëgei4ek' (L. goml Fó'Tíáp'taranbén ùra-'

ferVvagy más^Vad'^ál- sfg. ' '''"'* '

ná'tfVobV^I siàrm*"*^ вй- T&ikofojtib. vs'_Chërsoh ' Orpsz

эк, Mandirt go ereb \'s t.ef. 'HeHyt.bàn, ВЪ<# vizi'nél' Foo

:« f^ez^ríñ^álftindó 'lak- h. '4 4^0 ig válé .1.'"és.ЬрИ

y'eikBte '.Höbnyiie ípWig -kikö^Ö helbyeb Egy Àdrni-

1 fôlVÔk nielle vonják rálnab szëbe 1. Cherson.

* ' 40 *

ornyékezik.' Nagy.^a 80,000

1 mfdnyi. Déli , és Ész. ?é-

zeiben több magos, hegyek

аплак ; Eszakfa tobnj ire

öveny pusztarirfgbof, dé Ire

>*<П£" ^(irös-egl 51 * 'dll , е"я

гу ' fíildje' • ftSfc '. ä» f ol3 *^k

nellett termékëhV: Fclróji

íigeren (Jolíbá , G*u4ü;y"rti'I-. ■

J-Abíed ) vkK-tí1n A'ëvëzèfe- ,



'■'4 ггл.'гп»»* 63л "Wínolürf -)sà,.YÏi*

ИШМсг", Oléh faro Krassó meglebeí6*¿>Magys¿

Vàrm.bén';F. U. а' Шт. Ra- lyók ©aavefolyásabí

'■■ . ï>. ó hitüek. Határa mellyek^ggwke .iSr77¿.! 'A"hitiiieH/Bat4ra * mdíyeWj^|gJVfcV«jB%r «]-

térséefes, és egyenes ,л<й6- Ая&т$Це $\С*^тМКМ?*У0>

Xm terem búzát , zabot , é& melly ^AM*»»»}** ля. ti^j,r

kukoritzát. Erdei, ¿emzWei folyábAbi ajtyjAffflf» ,» 0^gy

nincsenek. Këzel< van ,¿de ezorpsbb éHeiember, jj^s-

nák iß ïbe^e^tpftïH}»*^:'

sinia' d4H ,*éí*¿ben^

Fejér templen*, ^iá л

; vs. Morva Orsz.Brüni ker.- forrásokból eyedца. ,,т^ик

Ье*й: »'945' h-" '7Í53P1-1- kik pedig Bahr^el Abiad^fpher

,. ^- ^6оо= Zsidók >, >egy folyie)i, j*#f ikbjíéS,b

tart.Ísann£o7íft Ö&£ОыДЯТЗ

forrásokból ered^»' ™¿..,k

szétí kôs'ziklài* ebóilt kas-

téltyal,,r

keb f«ft*ibiíi>^ Iia^s.sl«W¿1

nyuffot ЙЫ.г?^.,Ч^УвЛ?Jîe'

zett Hold-ilMgy«lfЬец Щ)

—, теЙу Dietrichstein

Hér.héz tfertozik , egy 20,000

Gymyéàiumrnal^ i ifaM Ly¿c- Baht^l-Ada , katfeg$'£t.
• «tórmífl, egy gyönyörü kath. й *П&Г

telnplommal. -J Vau hal-

; °¿so}St &bWmeglehetos bo-

Ml',' гй ' k^Feskedee'ej iA' ,ve

? koWMH^eçye№ep:mar-
 

' póstaháza is, éa kcmyváros

bltfltía.» ¿ó^ser j s m yir.\¿'

ЯйЬг -Zïàtttdàr > vs Ira ire te

Ôfeorgiat ezig. egy Görög

Füsppk' széke. . ••( • . ,f

HiJtosà , vs Grueinia Orosz

* Hâllyt.ban , egy Görög Püa-

1 pok'széke. "* .

NíVíjA , fó Perzsiában , melly

az Indiai tengerbe ömlik.

lUilambjr-Neur Ceylan szi-

get' Kandi Oraz.ban eey

Kir. palotával, és Haditár-

házakkal. •Т">л.-^>- 11.4

mU-el-abiad , I. Niger. , f , 1 ¿

ptusban i H^akleópeíisb íío- . ч «ö ^gekra-.v^ty rßelly^el.

mosbán. • Itt hMlaltatott a' , Ш ;п^тАШ<М 5sT fioo

Memphisi Ape, ушц&Ь»gy , nrfdny^ f^ása.után , nund

piramis is; 1 í ; ,• fo - n fJtéfej ág ,; ^ьД^еД. Жап

,К//^»/, Stolbnoi^ Moüostyr, . Dai^te^jiV^yaiinti^adii

Hellytart., nevazetée a' bu-. . tok .áltela' íc<kép teasarbe

csir lár ásoktdl. ■ . i . . ?uh«n. Jíilus 8гёрГп«?У

« gyobb fó Afrikában , két , ezigeteb»t kerít ; jz¿les^*

felvéyénk ifoilyitÁ¿№|, j

szigeteket formât , és^

naar Esz. s/.élin az elöbJbe-

nivel eggyesül Halifán rael-

lett, mne^Nvbiát jfere^zlül

folja» hfll: tjöbb ïîfzzçha^^T

eobat formálv^r», (mej/vek

köztt legne,v.ezetesejáb ^$)s6

-Sgyiptusbatnt az .As^wm,^.

Syne va fólott l«v6^foly¿*¿t

délrél fa*lb;&l¿ У^ЦлМ-

lômbféïe csavarç^A^itAw1 »

és utôbh.hihetôkégMiya'.l^le

form1Й^еШ№т|И^

be szorúL, itt elemÇgjkjîs-

keny Bgyan de atLu^^é-

lyebb y-tevább jeb^g^el-

*zéles«dvéA9 Ц*8%1$ё$1ЩР5'

séggel folly ,4« 1а/-<»,л£е-

gyektöl ,. mеДlyektW W5^*

nyékeztett > s plválv^*; >?zé-

lééeége ismét p.ágyebOjíd^'

és JSiBAft^aCFft^ys^a^fy-

ptuí tÄÄtolB.llth^^astJb.. két
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;s méllysége külömbfele. lamint ezt a' Nilus méroje

fiahira *4î^ekàâ" (ТАЬф? hi- , matatja 8—9 B f á r-a (vagy

teV ùkkié' fajfytoé&r'èzêèégkt) -> jEgyiptusi 'Sdngre)f meg-

1,94^ lábóyí^áss^ItfiséÉgüwrt . e áradC Ezen árad^era, mi^yel

^Ei^ folydrtak sfJâgyzésre innen füg ./Egyiptue' java ,

[e|ftníftí5JSbEí*^a4do4iíága , ' függesztettnek ;.mindenek*

*ге*ЬИШ/Ф id&iè&'kafczi ! sienvei ; l-eö Juliustól ^ahi-

ir'ádáSájáfif^íWtél Äi^g'egesz '¿biaban mindennap közönse-

ÊgyHptujr tewíékéпулege , gesen kihUdet^etik az, ára-

rtiVfej i|t á¥^3^kbigen rit- lSiäs. ¿mértske , mihellyest

läk^C,^Itttfofiibinnfift. ; USi- ( $edig *<) ^gyip. Singre fel-

Öi6n ' kivM9,iöiM«i'ßfol3i0t - TgnielàéAeltfe ^'Jçgpjta/x ея

№л*Ш<%а1а4п1ф*%у! t#nát х «ifainflay:áiokndkf tiidtokra

4áW* aMéhairésí%i ,tçrm«ke- f ^edaíifcVimiveJ. ekkor'köfe-

iVéiY'^i^Q^ÍMVtl^eket tl^s%B]foav.4*elftdasoknak ал

lílus'^ize'-hetíyésítr, töb'bi ár«akda ipénzt л mellynek

éÍHl felhagyott puíztaság. ¿«gyí h,-»Tn*ádát elöre" meg-

loíra pedig fOWvfer' ífegy- , sfieettéle * egésíszen leterini »

esei • *z«reat1^'feldünknek - ha ?. peMig i .Nilufc vizVa' ¿6

lajd mintden>Jfdyöji- hizo- i'Singnyj! ^ago^ságpí^n^

yo*" idÖkben , fôkép mi- ><éti у:.<агк'ког . a-* faJusiák as

oí a' hegyekben levö sok adófizetéstol men^te^i. «Ди-

iaVWÈ , •'• feloîvadmrtr » vaçy :vglAtus^Jtói^«n^á{t^l^agja

livíonios es$&V jérnak , '» pia-t^ait!,; é* September ye-

' *F. megáradnak î de az gln ihtórsilfigjnAgyobb,jna-

ly áradás töbnyirebhirte- gosságát . elér» » ;^e$y ha

!П rendètlen ¿ váltózó , a* i& 'Sing йХкШЩп ,^züköi-

ОЩтИ» ¿' iákozóknak . 'ká- -, kíM^íídíiciwelkííi^rf.,ha vi8

iii'?/rtiivel a' földeket 's 'Sing magosságú ^ > *fp?ép»

íteket homokkal- teríti el. ste*íí arresztendö J jia «УИг

ilUte Wtenbën talám csak ae 'Sñpg magossigra emeí-

rgyétlfen egy fèlfà, mely- kedik , bôséget, sgül ,min-

•Wy¿fadása rendes, álha- deñben; de ha enpeyfó£$l~

it&i^,1 "Bizoáyds idökben íyebb emelkedikk ¡éí(.9( i^

irténft , ¿s mindég hasz- 'Singre v. még tfepyehjb ,

otbrájté , mivel ettol függ V oBykor- Ь5 t%^#n4pt h^íb!-

!'eiltind6' böse'ge. F&oka tala«-fvàrnâ^i mif^^'jy^zeK

;eh'.^Ta^ásna:k (irfelty re- tfokáigí roa aradЧ&$1ИД' Д^г^г-

. idbkbeñ komáüyal fe- '.;-¿ortV'Annak saokP^jt «рьуе»

s&te*ètl)î a¿ori; Ifâtêàw^ 'я ''^Ífis8á£r4W^i$&4én^^y->

ökzakas^i ess&k , meliyek kor egyszerre n4gy<)n\raeg-

ab'èssiniabân'eT^ïSek^ ekez arad , .ésrkevée tid^^roúlya

itít »mtertek tóktíftat qntóg a' l^gaHm .m^gapad , 'a„altlí pyp

Aéti, 's fökep eie;..szriíe- -о'>1ёеЛщёп^ЬлЬ^\ Äo{.*ettten-

jt*fe boáa* 1 adb4iiu.i Már ^ *Ио0^ЙнЬкеВ a'if^ld tel^n-

prílfshBn^«^ág^»bi!l!Mus^§«[41iépeH ra*g:ií4ífl[ öfidM46""

4pWdáeát^fe éá^íasaan- dik; ro«z "jel aí ip M .m^5n

iht'^tilHteäikYefo-'äak« '■ #?^*»вК , roinekei^tta a

.Mft^kiyV.áééli! ИмФ^йакге-.' beköazöet , „a/ jç^ajîàgrol

síí^éük^pei éràdHfc, fotik.-idietf'oiiyaak v, mer^t ,;elykor

г Se»%*B0áíeb—kôfc&iwége.- külombféla <fls})gppk г'в,

пШефйЬ&г ^^hföyelyk—' ^efel^k/z^tAttiAdniik', tçs *'
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vagy megveszteçfetik;. ïnnen

тчг, könnyen kitet'szik ,

>ЛеЦуflnagy szorgaJmatos- .

JsággлI Vig 7iznак .Ж?у ï p lus'

ч Jahosai a' Kitas ki<5qtesére,és

nv<41y leí.hitatlan à'z.'ôço--

^Dok, ha Nilus' гЙ£гШёЬо1

Rfßre szemlélík 'K','joV«^do

bosf/íét.- í£íen' к finies kb>

rifiiMégesen . OctÜbeVig' jtàrt ,

sfet rfiémelíy he^ekeñ N0-

"veniber eíej^i^sy

,, É¿ a¿ az á¡ra^8;'^tVí»elly

'^^угрДцвЬг ko/pi}seg¿sen

.Îermésje^y tarto^án-ayá te- '

s/à ! De mtvel ily.nágy. tarto-

rnányt Milus vize ^egps/.len

meg'nem nedvesijhelj hogy

:te^méazetneks • p.zen aján-

,d,f,kával nem ellietö, és azért

s/ükolködö résa is régzesül-

•ji>n b,erjne , kíváps'ágok volt

(Ajtiárj g¿ ,régï Jïgylptombé-

;Де.Цаек",. e' vçgre. már >iaj-

Й>п s»àmtaïàn so"k ágyak
■ ■> >•-'/. _Ч._Ь «>"ГХ|ЛЦ„„ mol.

nyoí!anvfheg neïii hfatát'oz-

tatiki'-r A»' csatortfáü. fel-

nyitlasánatf : ,;( hieïiYtu*û-

lomhftto' fAó]yeñt,íéSrténik

"NíVus a;rfadb*4itáJrf W^hagy
 

 

viz felfogatptt ,1 es olly Де-

Ivekre haitatott, Hbvá ezen

kiontés nem értt., vagy

.^Ittíspk ,^sT.satornák által

1 ve/^tbetett. î)e e/.ëkbôl már

ma едаД<,,агркл^ lá'tni, mei-

, lyefíet t$z elkerülhetetlen

F/iikség t'arto^t meg. Ázon

Jtenpér^y '^ázások", melyek-

,jiek annyi századokik volt

kitéve Jlgyiptus ^ a"* natár

n élkül uralkqdók al'al,e/.en

Jiasznos niunka"1 elhngyása

eok illy csatornáfc'at, tól-

téseket , 's ágyákat omlásr

та hoztak , mellyék ma is

rnesterséjres készületek mir

ßtt csudáltatnak. A' fenn-

levök sincsenek te?rjobb ál-

Inpotban , a' tbbbiek rész-

szerént iszappal fçdéztet-

nek, résszerént úgy elrom-

lottak , hogy helyeket pe

látni. A' nagynbb csator-

jiák 90-re számláltatnak ,

4' kissebbek száma hizo?

nak jo WVíiiW 'Miñ-káh

noha ugyañivó vízjberi' nem

annyira' mihi! ^'né'rhWrtyek

gohdoliaft1 si'ûVptko^iTiJf 1

gyiptus' ', , miVer /drïrasai

г m i rt 1 ' 'á'm o t,t" *tal áR&t¿ah ;

míndazbíiáltaVügyan <esak

ïi ilus" vi Ze lég^gésVége'sebb

maraft 'aftkor H ha lava

ros. Kö kor's<Íkba 's^öktak

pedig tartaní ," *'gy

' hideg maradfoní hiíftidá-

sako'r kobaHan^bMVa'e'reszr

tetik 8L víz , IfoW 'M^osai

íipadásábah Ife"1*^^*! ne

szíikoTkodjenéllV 'í- filtere

has/.hósá,'Níín^v1z«V'halá-

1 szat'fa J'" ЫНг kéfft'M'ízás*

véjret*, 'mlvéltcz" ЙкотПпог-

' H ftatik 1 eïK '.^^Peáftidés ,

e' tarfia fën'n a'tb^m^rto-

máhyokkHl léV& Ш/.êàblést,

és eggy ejifiteVt 1 Ш ú^azók-
•riaTí pegi¿;iQfa'rXg4t gya-

nánt szojgái ;' é" MyA a!

' í^ajta haf(Tkázd-3tbfofo'gÓAso-

fcaságbt. ofíi* vfggefV.es ele*

ven'rtê tes'/.í , hbg^y ebben

fbldiinkeg^y folyójához sem

hasohlítáthatík ;'norhá pe-

difc köszlrtok*, zátím.yok,

prvenyék , 's máis Vè^z*edel-

mé\ hel'y'ek is vsinhàk a'

'fólyóbail: szeVèHWéHen e-

setekrof 'mindazonáltal rit-

káñ haílarii valatn it.- "Nilus

ár'adásakor le^rsfebe'.íebben

megy a' hajókázás , ollyl^or

egynéhány " nagyobb esa?

tornákon is szoktak'bajfi"



kázni, és így az uralkodó

elevenség öregbedik.

lut mérteke , (Nil -Messer}

Mikfeies , ez egy oszlop ,

mellyen az iEgy iptombéli-

ek . Nilus npvésit , vagy

apadását mérik. Hajdan

ióbb ily oszlópo^., yaláhak

Nilus vizin , u. m. Syene ,

Memphis,^ щ' ¡t. .vsok mel-

lett, de ezek öszve omlot-

tak ,» Ja .jrnostaj}» > melly

Molahwakel ííalifáfól épí-

te|f¿t p,; O - Kahirà iríellet t

áll Rodda vagy Raúdach

Ni las szigetin', egy négy

; (шШп jt(orpr^ybajo ^ jpiel-

lyet fedeít tornáíz vesz

J.iiri'il ;, és Arúbiai izle.s-

re készijltt к up - tel(")vel

hegyzödik. — Ezen torpny'

egy szobájában , látni egy

márvánnyal békerí ! etí,mes-

lerségesen készültt .kúLafc

mellybe a' Nilus egy ha-,

¿adékon által íolyik ;

tnéüysége e' kútnak ol-

lyan mint Nilusé ; kö'/.e-

pén ebböl vékony nyolrz

jzegletü. í;ék,és f'ehér már-

i'ányból készültt oszlop e-"

m*lk-edik, ezen oszlop Drál:-

ra (/Egyiptomi 'Sing) van

[elosztva ; inrjen hirdetle-

iik ki Nilus áradása , vagy

»padása mértéke. Ez a' Kór-

rnányszék gondviselése a-

.att van.

lus-vnlgye , fehtt vEcryiptom-

)an, Nilus fónak mind a' két

ddalan fehszik,legszebb , és

egtermékenyebb része e'

artomdpynak ,, Hegy^ekkel

an korülvéve , 's mintegy

)éçekes2l;ve. Nevezelesebb

• sa,i ezek : Siut (AssiutJ,

Vchmim vagy Erhmim ,

")schirdsçhe.(Gerge) Kenne,

íuss , Esne , Assuan , 's a' t.

nburg v. Limburg , diszes

5 Cseh orsz. Bunzlaui

cer.ben. Elbefónál,és Mer

ina pataknál, «70 h, hires

6j3

 

dinyéket termeszt, I. kik

töbnyire Csehek , serfbzés-

bül,föld, és kertek mivelé-

séLol táplálják magokat ,

van egy Dékán , és két

más kath. tempi.

Nimr.gue i német ül Nimmegen

Niniwegen, Nymigen, N0-

vioniagum , (,51° ¿iy 20" É.

S/. Щ 30' зб" К. H.) его»

^'s Geldern Holland, tart.-

ban Waal fó'nál , mellyen

, repulo iiíd viszen kereszf ül;

dombokon van építve 3000;on van építve 2000

. és 12,000 1. hajdan hires

Filkenhof nevü vara diile-

dékében hever, 1. serfôzés-

sel , és kereskedéssel fogla-

latoskodnak. Az idevaló

várnsházánál köttetett 1678,

és 1679 eszt.ben a' Nimme-

geni békesség.

iïîrr.es , tart. Franczia orsz.-

ban , inkább róna , mint

hegyes ; külómbféle gabo-

nd' , gyiimölcsot , szedret ,

bort , es selymet nagy bo-

ségben terem , most Gard

oszt.nak része.

"Simes v. Siirnes Nemausus,

(430 50' 12" Й. Sz. 21O 58'

Щ'\ К. H.; Gard-Oszt.nak

réAgi, nagy; és jól épûltt fô

v sa , к et halmok' sorától

kerítetik , tájéka böven le

rem gabonát, bort , és o-

lajt,. H. száma 4,500 I. pe-

dig 3^,950 re kerekedik ,

kik kö/tt 25,000-en reform.

A' régi Káptalan fö tem-

plom'án kívül van még

m.4s píéb. templom; a' vá-

rosháza mesterséges órája

díszesíti. Találni itten to-

väbb f. nagy ispitályt, 1

beiegek' házát , 1 Lycaeu-

mot ,d,erék konyvtárral, a'

szép tudpmányok Acadé-

miáját , az orvos tudomány,

és ffildmjvelés tá'rsaságát,

1 bába oskolát , 2 látékszint

's a' t. Içen nevezete-

sek fabrikáji Ца u. m« se*
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ЯП ^вШ,ГЙ»^у е- JXieúcrdKiMbn >îé*; fatny és

-"zen éggy&süi* ВеЬ^Я^'Лв- -laöizfc-jfiAielye «' Vo-fc'"«***^-

tnét fliege tienne lön Fran- phalli falda" ósz*. Gabseli

é/i€¿ corsï.tÂl'. ■Mb**'>Í8':*!*rt. ев kenttettiJf ni Ismen«

' 'бкга oWato-tW *) J*m"4 Hot- N/^*Wftto^»ib^v*YH*r*fcld

4¿n«tro,*sÁ -Alkwíárí'í^ríSíld - >Sér^«a)ea\^^*lÛiwNÎ*»V^Ë.

V rHohatfd -tffiVsa Haag; 3) Ut- Vbáiet№mw^4rmeiéi$bVk&^

recht, fô vea ütí«!tíhtl ^0el.*,a Db*H*4*Weíg?0<btsbarfja<í

4 fcfa&jfVfÖ v*WTTeW*S#d&7) h és 13,30 1. .ЯэоЬэ)!

"'«K&nEen/^tírWAlÍé^ iö Na^^btSí^^íiV»*»}"5^*^-

■ váá' ©"rortírigen. g) SöeiAnd S^chsw«^'tm , tfrfiu Stofltjöer*

< ^o'vstf№d^élim*g.4>)3Ost- Grofs. fehö SzáJtfíítófcen

,Hî^^aiïd'ëffi,ÎÔ^*Higge. N/*rf*r J &:hmotbalden!, infJikbó

Яа Ч¥у^У&^4»гаЬкп*Д0 vsfcHer- SchmalkaldJa?<*^Ai«-iÛiii-

,Ji cWgfen^eH^ CÍMWer-' •'géní'feeít-dft.feiébiá'ckmwífc'írfd

SücTBriBantty fb лч*а B»Ü6- n&dfr 4ifcÄWiJt*Öje/ri j «(fэАЬ0

>Л*е1:< ^EÄttich, fd vsa Lût- Schönhauser* ; Х(&Ф1&&ип-

Ju"rtt». 1-5) Límbu^' fo vea debu*gbaVrBerlrhhíeíi itoözel,

^ * Mtísti'itíbít ; п 16УLïntfenbiirg Paôkènéi;kir.vàr*a4'bkWttel '

*« BeнЦ1«п veavAptton ;; WederJeño/ifhtm , 'felu flfiftzig

V ü eÍ7j^NahiUr Í #6 «vsa'Namur ; Bädani 'ker'.beTi^iö^ij^vaji

18J Hennegau , fö .▼aa'-MÄns.-« *gabénája , gyamoUee^it^

f'rf-ijfezíik - «"katoüai* komarn- )ó boéeuTi ned.isjí ^nad

hárfeHt' ^abtthÜ^aü.'-- Elsö- stettén, kis vs W*r*WWfcefg

•,",fhéW fè váft-'ÍAfláBtBrdáw , л- Jaxt eVs«Ag-bi^ÖW>i.5^ßi.

iity^Dlfieike*} 3¿diké •Oent Щвс1впШйпё4^^ Va IJMTtfrten-

1 ■ 4-&ihé> Antirii$ih , 5*4ike berg Dünákorsz^bíiléW*ioo

Nfastitfcltfi "6-aiké Narüur. 1. « várral. VásaonwaH, és

4 * 'A^ét eí&vetségee tart-okV paHmtiftatáTiakkMséJkífces-

'M'Obwéísifisií Leydeû , Ut- kedik./:-i--:mod íoírfobt

■* rebSit, Oröflingayaz Auetriai Xitder Vmtn, £al*¿l&*¿*Pjde~

H'ar^WáhyoítéíiAatMrerpia , rék pi«éb, 4a4l» &bir'ue'5Vvaj-

' М«з&П¥Мее^%*йГА1пе*ае- tïi kantiban ,ÍÓ gytirttttifc&i

1 va'ri '•-HafaeWic&'J^rö*?* v es 4rt*ai vaaaök ,v"a»éíilfivül

ñinga 's a* t. vsokiftMv* A* ' eebtewi fabf^ítií»ár*ag*, és

Kiráfy>ált<?á fákíkdíág»j^»í^'fegy *ft¡*t*№ii*ii ^erîi'îrtS)bé?
 

вгШfÉari , «áfsvíáñybí1 fotrá- WltidêtumUetbAm*A A u st r i iban

•зокШ, ,|1 *u«¿Tt.d»?t Ens bbtttJtóvftitaíHÍAW, a'

'ifÜ-dW» £fcA»¿rt<bfáÜü' «fiîézia* ' Bétain^rd^ifôl^foirt**^-

1 ''áplArttaul1 'kér.betí'Vfls nhá-' 4ii^barnihaioraM)báftTáv.

morokWall' \ I.Ü'i^^H ^*4Í^^WjiíaieAWíV^riSairgi

m'eàeï Щ^К^ёХц OSéh • «йж. nagjlHtd^zs^héfa^pçifbwszt.

¿eutrri*ri%zíik,drtbe'riViíá7 h»n* ё»ЧЗу1а|1^йНа)к. «gfc>k^»>víir-

- és íiankSrfg, ^rket, karton^è áyriagogÁvaJ )й ¿Vocze*

es manchester fabis v1»^ ruza fabr. ! f^r ¡-t .rf of,

ht.n .Ul хдл .аЯШег
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■derwildungen , ma Waldeck T&itnbttrg , Novebufgum , ("540

lercas.ben 1600 1. 1 és Her- -30* 34" E- Sü. 26P 51' 6" K.

:zegi mulató várral ,■ lyce-..Н.) йоуа Grófs,. f¿vsa. ¡We-

immal árvak h4&ávalr és ttWr^fónál 3.50 h. és 33,50 1.

ayanya ум^оггАлвлЬлт'* -КйФ^ну1» itVs.^^^rtl^Kö-

•dewoi/erjdor/v . fahi .-Qseh t Ъ&^кжгХМ. Rbd^iü. Saa-

> rsz.ban Leutmerit* i ker. J leba való béí'o lytóoál, egy

)en. Lakosai fouással , és l kastéllyaj.) «v * <Sj >d -

;öszörüskö(iesselfoglalatos- Nienhaut , 1. Neuhans.

;odnak* tMî üveggeh keres- Nienove/- * -гпядоуа Çalenbêrgî

ledaek. l ogg. .># л ^V Httftz*j»«Г£#9 fakszik, egy

deriwehen , ptébtifalu Пае- pa,tfakft¿It76Ji.,. Kö/.el innen

ta fè Неюйз.Ып. 94 h, é*: ,У1%Пй <^ar ^fieeh'ó^peUetb.

5аДак. ^ ä,.bj .Лу»; пе^ц n#gy tökui>b^tar;iiol

fern, fale Pfi«*» és..:Ens Bá- igen - »zép tukrÖk,, j^es Дсй-

le^ii ker.ben* Д loo 1. éi 8zö- lümbféle $v*g¥Jv,,'bes^$;et-

omiveléssel. : P >{iti.. n <• nek ; litt. -ДвЦгд/.окпак

Лег/и, város a' Paderborn! . s/.áma Л)ро rneg^,vX^ itt

lerczs. egy hegy tüvénél egy Herc.zegi mènes is.

ekszik, egy kiralyi major- Nienrode , h Neuenrade»

aggal í tempi. ¿30 h. és Wepohmieze , kamar. )6s?Äg,

14Ô 1. kik köztt 74 zsidók és falu Galiczia' Bocbnî

aláltatnak. Itt készítetik ker.benWeichselnél egy kas-

ma nevezetes vörös sajt téllyal, és a' }ós/.ág Direktió

ieheimi sajt név alatt. székiwel,, egy plpb.va|, és só

megk, vsPrussziai Witten- házzaj.,.,'1 t v ..fJ Л

erg ker.ben ¿74 h. N/<wr/>f> tfwt. tó köz/ip Afrikai

men, Hubo, I. Memel. genegambiábanf,, , GaJam

тез , m/s Cseh orsz. Bunz- tarUt^I délr« .jfek^z^k., ,

mi ker.ben 380 h. 2440 1. N/er*, bajpkázhato fó, Francz.

árral, 1 kath. pléb. tempi. orsz. :л'ок ;1 &ubWios¿.ban,

íal. Lak. többnyire posztó most Burkus« ^Jso 1 Äajnai

észétésbôl, szövesböl, és Herczs,Pdenkii^|i,en.e>Çûad-

otésb&l élôdnek , kik régi bach kóztt ered , és Gennep

loktol bormérés, éssó ke- alatt Maasba foly; 4 papi-

iskedésjussalbirnak. Van- ros,és más maimokat hajt.

ak vashámorai is. Weestein,, ¡ fain, jîr.a^icz.. qrsz.

•nirow , ker. Kamini«CZ*Po- j ¡- Donnersbergi ker. Rajná vi-

olszky Orosz Helytart. 320 fcénél 1390 1. jeles boráról

. és többnyire zsidó lak. hjieí»$»ie>v ,t '», , • ,

» b5r, ée karton fabribáii N^^ fC.ílií^iSo^ E.Sz.3íjO

mnak, és keiteekedéit uz* 1 4*^ Ki^H^.^zépen épült

nodia,l. Falfcenbérg. -* .¡t .fceJy^OiorUtzi ker.ben, febö

ntsçhitt, >mv», Mtkrva orsz* b Lau$ij^bai^xdÄmellet(;fek-

reraui keTibp» , еду ^léb. ¿ *ziK 66e* a'» Yiprvai À-

il i5o h. és=io3dil.- tyafiakhoz tarto^ik. , kik

UscAitt, (Nagy) mvs Mor- 1789 b.fiarbyban Jévñ §emi-

L orsz. jBHint ker.ben nariumjokat ide. általtették.

hwarza fdnal/egy pléb. Wettädt , 1. Nystadt.

Л , 176 h. és 86oí 1... N&jtftcz . váro* Minsk Oro«z

ntehitx , ("kis^j fallt ugyan- . -Helyt.sásban F .U- Radíivil

t Schwarza bal partján H«?4Cz. Уап egy jeles kas-

h. és tep 1. y, télya^i.t, yj¡f¿ 4 >4,. , .,

¿B. Ых. III. DAR. 40
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Niesiawa Nischawa > vs Poseni MewveId , bércz Afrika' djélí

Herczs. Weichselnél'&io I. partjain,»'гпдЛу; Gft#lÀndot

Nieuport Nieuwport , {.5»o 7' mintjegy keresztfil -.nist^çi,

1" F- Sz. 200 24' 52" К. H.) és majd eg^s/^esztendoben

erös tengeri vs., és kikötö- hó^al; f^detiM^sü(j ^.t'wi'l

helly egyes. Belg. orsz. Lys. Nietuchowo , vs.BroTnberg.yar-

oszt.ban Yperle fónál, az sój ker-ben,;. a\Oqlfiii Pqs-

ész. tengertól 1 órányira. pök'l széke.i , ,r, . j .,ц ul

Vannak háló , és kotél fabr. \¿fftppnitijiS s ?0 ,4ga: a%Sc%i-

hajókázást, hering fogást > piwÁ>eknek» ezeít, a$ Аде-

és kereskedést üz., ,, 4 rikai szflbad, Jndiájjak, -jné-

Hiouport , erósített vs Fraile. me}ly ,r.¿s,zeik, la}}jáki,;,4^pjDÓ.

orsz. Maas torkolati oszt.- yitézefcet állíthatnak kj,; ,

ban Leck fónál 14a h. és Niger , y? Jpliba , v,, ^l-eUAbi-

390 1. kik töbnyire la*atz od, így i^eyez^tik t, |. Ne-

fogással foglalatoskodnak. gepe,ktol, flíA'A ArabeоькДо1

Jfiieuwburg , mulalóház Rys- pedig ¡QuiiinAki:» Qinnaji^

wick nevü faluban ;Itt köt- lssáhakv. n¡agy,Nüusnak,Fz

tetett 1697-ikbe a' RyswcikL . egy a' legnagyobb fóvizek

békesség. ; közfi,l a? íóldpnj. .Afrikában

Weuwe Peket Au , vs Oroñinga Nigritia kôzepén , rn*l|y,et

Hollandiai tart.ban 2,840 1. Nyról, kebre'ker«s^p^fqly;

JS7ieuivkerk,\s Hollandiai Oeld- ered Kong ber.czejben jo

dríá,ban ,502o 1. és Zuid ta- É. Sz. 100 K. H. йЫЩ» гю-

vánál levó kikötb hellyel. vid folyasa után inár, nagjr

Nièvre, foíyó Franczia orsz.- hajókat viszen>, egy i$ga

ban; ejed a' hasonló nevü innen Tombuktuba folly,

oszt.ban , szép mezöket másik pedig НоЦз.^а&а^ рв

nedvesít , több malmokat némelly új túdósífápplj sze-

hàjt , neni külömben .50 vas, rent , egy nagy jnoc^r^a

és aczél müveket. St. Nevers mintegy elvész. Hihetöjbb

, vsán keresztül folly , és б az hogy Benin, , Forpaoso ,

mfdpyi fu,tása után Loirrel és Kalabár folyók ezep, f^-

eggyesüj.^ ,, "'. '- . nak torkolatjai. Essös,fidAk-

ISjevte, psz^ály Franczia orsz. ben igen «íegárad , ^Augus-

nevét a' fellye^b , ejmlített tusban a' , legmagosabb Дхе-

. fótól .Kölcsönözi;, a'i hai- .lyeket is^feléri, és |gy ki-

* dani Nivernais^ fpglalja áradásával a" földeket , jes

níagában , nagysága A*6fQ' -T&bfat, ïermékennyé tegzi.

mfdre ^népessége «^.aéo-ra- Nighepoli, 1. ílicopoH. . * ■ -л

^mègy,, -^ Kiel, .jrçsze, igen ISigritqe , pépseff •: régi. Maùïi-

\hegyé-s, és .vassal тк5вд£п- tan.i4Í>^p.-« . Nigie vi^énél ,

nel .jborral , ^en;nej^<;gy ii- Ni«ira ^vssal. , *Ь *.«• /

mölcsel , fával „ és4gal|Qô£- N/grfcia л A'rabs nyelyen- Бц-

, yal b'ôyelkedilt , jptarJ^ ^^nagy^de igen, ^ev^sé

yetesé is igen jó , 4'kfirölje- ,ig|ñi4fe^es része lipzep^Af^j-

, tek re' osziatik , mejlj^ek, »' kanjk, Niger .fnlyp' nnjj&i

következendök ; Neyers- , :<fe' kej^partja,« fe«s$ik,.9|eiy-

Cpsne,Cl^mecyt es pfea^ea« %Щ .ney^tT Дз , k^sonpzi";,' Д-

Chinon , ezeki ismét .mind f^ik^n/ik ez§n 70s^#,S"zab4-

öszve 2.5 kan.t.ban (3"p J<qT--' *a¡, ,$epeg^rab;iaJftrjQ;uiiieí¡ ,

eégeket fpglalnakj Fö vs^a Zta^ryçb^t , Aian-,; IJab^í-

Novers. .... • \bjii-i ,<eiAia» Níufeia , e« -Aígyiptuí
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ôrnyébezih.' Nagy.ga 80,000 ma^obèt, résszeririt ide 's

mfdbyi. Déli, es Ész. »é- iovet. teavarcgnab. A Befe'-'

'.erben tobte Hiâgos'hegytk re* íobnyire bádvdny in á-

annäk ; Északfa -'fohnj ire âok'. vannait n-indas'cr/i]-

avény puaztâsàgb6lr, délre tal ifluhamed' bovetöji is

édlJf"«dtft^jrbôlv''âH , es Iibztöb.: Az uralkcdó haïa-

y,;flildje' ■i!sRk'' éT'foly^k loin hálbk ' határíalen

léllett Unrmrt8il*ï'Fo:)TÔU Despotài.' — Nigritzia ho-

ige'retí [íclíbá , éia^in , Nil- ■ *e*Mérzendô tartom'.ra. osz-

!-AÎ!Î6(3ri<ïv61r4iV6v'ezè1e- taHik : Jallorjkadu , vagy

•bb**': Wridel - Gazel , Ds( hallor fca'du' , Gandir.}?,,

»ïed!î Ber-ei-Abiád (Fehér К abita , Bambarra . Masi-

IVo) 's à" tf.Éghajlktja'roe- ha'; Kong vagv Gond x ha ,

gV 'ïriellyet a' nap', es. éj Drgimb_a', Keîfada ,' M;.ítí-

íiíiet bélfcül tarfó'eggyen- âna\ Bädu , GoHo/Тъпа-

s£ge , a' száraos essôk , és bufcfu', yapy Tombuf ¡, Ei-

etek valamennyire mér- riih , Kfombah , Gâgo^, Gu-

Hlénefc/-¿- Erdeî ' rhe.csze ber , Haussa v. Sudan , y.

tériednfk , m<?llyeM)en Afnu » As-ben , Abades ,*Вот-

Hömbtele va'dálbalok tar- nu v. Burnu , Fidri v. Li-

iWAioÁh \*V*'Ai. r.ÈIefaijt , essi ,. 'sV t. t'

amár , tevfe , ezarVas , ]uh, JUihiAàn , egy az Australia!

dló, zebra, töbfele maj- SandWirhi szigetek közzül.-

OÄ.i ¿ros/lány , párdutz , "Ri&eltber'ç NiHasberg', bis' bá-

jriS" hiaena , rnedve , nyä'vs Cseh orsz'.'beûtire-

•u¿zmadár? sás , óriáski rifzi kér.ben : e/üst bányák-

6 , mélly hétnellyhpr 40 kal ^ 'egy fcath.' t'empjom-

-rtiyi hosZaságú ', és '2"-3 mal'y'és уЗЪ. •

)hyi szélességü is szohot KtfíW*(,"Vj ' MosWa Orosz

íni.' ^s a' t. Marhaneve- - Hellyt.bati . 76"k¡ és $50 í.

e éozônségesen jeles , osak WktoeüofJ , .faju ' Austria i Silé-

ёЧ hibázn'ál/ sóh; helye- •' zíÍbah'^rb'pTjatí|'Jker¡ Ne-

11' ■-- A' Plánta 'órszágbóh is«e ftertzegs.Wn', Ifreywal-

Imafa , risbása , buícori- daui Püspöbi ûfôzàghôfc' tar-

y gumifa , dinnye , man- tozik. HegyeK bftztb i'eïi-

 

/ány<)ltból :

ît , vasat îbôségliën^ôl- Wkiovílz , Nikolo-vitz , mva

t* aV soban mibdâzbnàr- TM6rvav OVsz- 'ènaymi ber.
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sdstavai ntncsênèli. La- Váífn'.ben , F.. if. az" Esfeter-

Í tôbrtyirè' Niégei'fe'k (1. góml Fó^áptaianhélí ¿ra-

'erj'vñgy rmás"'vad''sVál- sag.'

Táríyob'báls-zarmfrrt) Gal- N<*«/i¡r/f i*> , Vs '^Cherson ' Orpsz

;k, Miandineoertli "s t. ef. Htellyt.ban, Bbg^ vizi'nél' 890

' i*ésszerrntTálfendo 'lalt- h. '4 400 ig vélo .1.' 'é"s bf dr

^eikbte ','^öbnyli*e ípWÍig -Wli.bMÔ hetîyel, Egy Admi-'

jreiVÓk nielle vonják rainal széhe l. Cherson.

40 *



 

Kikoltncz" , Oléh falu Krassó meglehetb* nagys¿gú fo-

Várm.bén ; F. U. a' I¿ÍT.. Ka- lyók bazvefolyásából ere'd,

' mira ,'Ъ. 6 hitúek. Hatara mellyek' eggyike Bahr el-

t'árségÉsi es egyehes , bö- Azargue,(az az hék folyó,

' vtfn terem búzát, zabot, \és, melly Abáviának is , аг az.

kukoritzát. Erdei *& szblei folyók' aty jáija^.,, ftVAgy

njncsenek. Kbzel van ide szorvsou >erie^emhen jHíl^s-

Fejér templomvrtiil ib-.j^' nákuikf^fM^xH^fffje^.Sf**

N/*o/j*¿r^'v. WrkHtsiurg, (fào sinia' dáli ^4jében i Д§дуг5

47' É. Sz.34° ié' 30" К. Ц.) tart.banr,i(7iftöfeJßz..)»>ii?ii:3

' va. Moirva Orsz.iBbüni ber.- foríásoM^H ^¡e^a* ,m£sik

iëù ,' ^45 h- ' 7¿5a°' -'Ь kik pedig-^ahíh tíJ A*4^Д4м№

'kift-tt 3¿6oo Zsidbk , 'egy folyï),» i##,.ûkô*épÂ ^Wga'

széti kbs'ziklán épült kaa- keL 'Г1даЬ*п*;£1адеазэд1едо1

téllyal, melly Dietrichstein nyugot t |ejft>rf%Ä§y-Л«jje-

Hèr.héz liartozik, egy 20,000 zett Hold-hegyekbenfakad,

ÎtÇtetbM-AlM kbnyvtárral, több J<iís ,í'oly¿kat ¡ u., ^гп.

"' GymbâsiurhmàlT(iiée Lycc- Bahf*el4Ada'#,^ftaJ6gí^«2t.

'• иЫЦ} egygyönyörü kath. felvévén , folytdbaru,;jw>b

telnjrftaMmal. ''•*-> ¡Van hal- ezigetçket formal, és $e>

* ucso?it ffcbr.* meglehetbs bo- naar Esz. s/.élin az elöbbe-

:,'ííi,,,í^sfj,''k*réBkedértíilA't,ve nivel eggyeeül Hal ifan TOpl-

f ko¥t& lé**" neryekben ¡mar- lett, innen Nubiát keres^ül

'^j^anyâ^àJSk^^TOellîatte lévô folja» hol tobb yjVztj|ianáT

'^kS^Sáyábaff pedig kbvé sokat formálván, (j$*}fäek

vàTt csigáktalálta^tnak.Van köztt legne,v,ezete&e|)l)yfe]sö

s pôstahàWis, és:kônyVi*fo8 jEgyiptusbaiiaz ^fgjw^^v,

Ш% ¿í ^esr^sm pâté' Syne, va rólbtUévft)ífoly!4|át

Yiïbor-Zïtntrtdàr > vs; Imlrete délrÔl ésaftk /íel$ V<4fziüfcü-

Öfcorglai ezig. egy • Görög lômbféîe c^avai;o¡d/%^f^l ,

' Püsjípk' széke.;' i ,■ ri>-. és utóbb,hihetbképen a' tple

№o;a , vs Grueinia Orosz formáUatott. N ¡lus vb^j-é-

* lîâllyt.ban , egy Görög Pila- be saorul, i,tt elemfgjkj«-

1 pbk'azéke. "* . - ' keny «gy-an Де a^nAl^é-

lüilaé , fó Perzsiában , melly lyebb > - tevá4)b( }0^едПг,е1-

az Indiai tengerbe ömlik. azélesedvén ¿ n*gy-Í£8$j^Les-

Wilamty-Üeur ¡ver CeyJ>ani'-«zi- séggeV fo% ^a ^ол^е-

gef Kandi ОмьЬац- «gy gyektfti. теД1у«МЙ fair-

Kir. palótáValí, és haditár- рф&л&еЪ y^ïvà}yfa^.$té-

házakkal. •т"»*.:-^' t"Í tiiHtoêç*, ibmét riagyobbflfrfik)

TAil-el-abiad-yh Mger., í-.-ié >, é> Дидцд n¿gftr îT^ftijtfy*

miopolis , 1vb régi keeé».Sgy- , ptULS tfitftot».nak),aíaitt,,két

ptusbani HwakleópDÍisfeíío- . * «fô ^gekra^lf^lil mellyieiДе1-

mosbán". Itt Hi»laltatOt* a' , tát Jnf^íffiiáljMofl 4s 1

Memphisi Apie, van4tt»gy iBÍdny/i.fefllyáaíi-uí^n , nynd

' piramis ia; 1 í : .' b - n «a-'c rkéij ág ^'j1tke¿. ^Jjgyan

ТЯШШ, Stolbnoi\ Monoatyr, Danaiate ¿^'^yaigpt^pqdig

1 kia hellys. , Twei Gnosz^ B^cJWítíalatfc Щ, fñj t<»r^»la-

Hellytart. , nevezetée a' bú-- . tok .âltblie' kôzép teçigarbe

cs«ï iárásoktdl. i . - zuhan. '—;-«Nilua azép „ nagy

S/Zí/í -Ní7 , i Albanwi , legua- ,'j jel^s f¿víz ¿ ,meily Iqbb,

< gyobb fó Afrikában , két p szigeteket kerít ; jzelea^ég*
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s méllysége külombféle. lamint ezt a' Nilm mérôje

Lahira t*íékáá (MiiôP hi- . msbatja 8—9 D г á r a (vagy

e¥ úta¿6 jejsftoé&V'Szávifit) -> jEgyiptusi 'Singre)r fgeg»

Jt9;Í6t4ábáyÍ^áis6,éleí¿síigíu я с árad!. Ezen áradéera, miyel

'Eie^ folydAafk Jfëgyzesre ihnen: (füg ^gyiptuV java,

e^hiáft<feBE!*i^a*Ído4isága , e'-.fiiggèszÇettnek ;«iindenek*

¿"o «re'fcftffeSC/^ idoázakaizi ' S3«nvei; i-sö Jultustól I^ahi-

ir'á^ááai/fiP^Wtfel A^g™egész ЛюаЬап mindennap kozonsé-

i^Vi^ttW; W*fí«*éay«ege , gesen kihirdet^etik az ára-

íi¥tej i|t!p?^3^kbigen rit- 'Síás. >TOértske , raihellyest

äfcCj-'^fiiöAfcWteu.:? ímNí- С jiedig'4(> ÂgyÛH Singre fel-

já6n* HiVÜI^Jörivfeii'ßiolyöt T^elàéddU ^J^gPÍta^i ez

;г*пШ^аШп1ф*%^ tehát >* nhinHayáiokn^kj tudtokra

aaôh,!+és4*i termieke- f ^da¿tilirV>HVÍveJ. екког> köfe-

yek, ëi É&véfcV^Nyebet Hl*s%iaÎôa%sàJteïîdà'soknak.a2S

lizeî élhagyettípeittaság. egyr h.-*Tn»adát elore* meg-

oha pédifr fOÍÍVfer'í j*gy- „ fifcették * egészszen Ieterin,i ,

■sei - iiz«nàn^^'ïëldûriknek ha . peMig s№iuft viza a* ¿6

tajd mtrid«b 5f<rfydj1 hizo- i^iiignyr^ago^ságpí jtbem

yo*- idÖkberi , fÔkép mi- * éái v"' afkkor\ а- , ■'£alusiak az

or â', hegyekben levö sok ddófisetéstíU: щвп^1е^к. «Ди-

avak felolvadttah , vagy -guitua'.^kózepín-'áttamágja

&¿otño» esáoV járnak , '» }»*rtÍ4Ít^ ée September yé-

*F. megáradriak i de az gln »mArsilegnftgjyobb, ptha-

ly'a/adas tôbinyireî-hirte- gosságát > 9\éHs*.i}(q*l$y ha

n 'j rendetlen >~váltí»zó '.a* 16 '5\1фь41кШЩц,,цъ$]1'ф1*

5V¿tiette - íákozókaak ká- кШ^«ёк0*е|к#|%^ Haí 18

lí'^mivel a' földeket 's 'Sing magosságú\- Jfpzép*

fcéKüt homokkalteríti el. Mérüt aareeztendö ; ha 4j2-jr

ЙЛ^НеоЬеп titám csak ад 'Sflpjg magosságra emefr

¿yétien egy fûlfè, mely- kedik , bösagefc, sajjjü^rajn-.

)k)4áf¿fdása rendes , álha- •; deiiben; de ha en/iel jw.'fej-

tàin,L "Bizonyös idökben - lyabb eme^ked¿&k^i¡9Í¿ ik

>ttiájtó , rnivel ettôl függ оИуког, Ь5 ea«t#n4pt,^адгг

esztëndô* bösege. Föoka talaft-várm^: miViebajY^zek

idbkbé'ii' honrallyal fe- v - *orH> Апийк sefok#J¡t mi-ve-

ztèfcetl) t &ÂOÛ- iWdee , 'в ^4*1&вЙа^г41>^4к&4еп?.еЦу-

öszakasäi ess&k , W»»llyek kor egyszerre nagy<|n\n?eg-

ibessint'ábsn '4M6eÜ^ ekez árad ,b4aï:Uçy'é§ »jd^^inulva

int mertéft ttköftat îméga' iÄgsso» magapad , X,çMcjjr

letiv fök«p ^efe'azriie- u^e^rMq^nylhetni jb.O!«ffin-

t^fs hozfcá ! adh«îlni. : Már ^ ÉBott^Éfalvéli a'^f^pW iele^jen-

)rarshßB^^ägisfa>b№lus'i§dft}iepen meg qen? n^dpse-

4padá*á+^ ¿á^lasaan- dik; rosz "jel g& ip r. ntwdôn

ntT<W¥^éftedik Y*5*«1 Sakí -''^»fecaM , minekel^tta a-'fi1

Motf'kiteéèéni mut>4Írikre-& :. • ЫЦовейш? , , a| jç^na^grol

Kéêôk^pei éridtífe, feak-- ¿ cÜefoüynak yi mer;t» ,;elyltor

г &eî%^bess^br-kâwèi«»ëge- kiilômbféb3\ 'f^pgeïv f'4 .alla-

1 ^nlPpíab&í ^4»htevelyk--ú.l^]<!áÍtf/;tállíAdnak', te4 a*
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vagy rnegvesztegetîk. Innen nyo~an meg пет h>

mir köphyeh kitetszik , t«iti It. -— À' csatorn

melW na;i^y szorgalmatos-

Jpággal Ущ&гплЬ 'JE*y ip tu»'

Ла.«о&АЛ a' Nilus kioritesére,és

_ határoz-

tatik! — À' rsatornäk fel-

nyttásánaW : Cmelly feii-

lbm'bféle idoben türténi!;

Ni bis hpadisa ulá

 

Z«?ns^¿ésen <>fobt'r¡- tari ,

sbt^iéniellv htjfyeken No

vember elejé. is . ;

. E(- az az ararlas , melly

JE íy,rmq8t] 0((ko¿pniségé$en

terméHeny tartnmánnyá te-

s/,i ! De mivel ily nagy tarto

eïés/.len

bogy

M i V el ped i * m$fJitä

h/.er'srnind tis/.ta , jó

égésséges is,inn£n -e^,

Vnind ^Tyiptus' 1 ï&l^

nak ¡ó Щ ví/.ül á*togál:

noh'i ugyan ivóví/.ben nein

annyira mint némellye!;

gondolják szükblkottik , £■

gyiptus , mivel fórrásai

imüt amott találtatnak;

mindazónáltál u?yan csak

Nilus' vi /.e legegésségesebb

marad akkor is , ha /ava

ros. Kö korsokba szofcfák

pedig tartan i , h п.? y így

hideg maradjon; kiáFadá-

bé-zí etfek a' fóldben mel- sabor kobnrlangokba 'eres/-

\\, ekne, Nilus' biontésévfl a' tetib a' vi/ , líogy 'fcttíosai

vi/ felfogatott , és olly he- npadásábah e' nélfifii ne

lv.çkre-hajtatott, hová e/.en szükbTköd jenéjk'. — Ví£tére

bióniés nem értt , yagy has/.nos a'Nilns vi/.e/halá-

tól é;.ek,és r.satornáb állal s/at]a , es fökep ha^jjirrRa^zása

ve¿ej tetett. De ezekböl már vpget', mivel 'с/. áftWíhioz-

ma Cfia^t azobat látni , mel- dílatik elo a' kiVesflèdés,

lyebet az elkerülhetetlen eHartja ferin a'tíjKriT^rto-

p/.ükség tari ott meg. Awn mányokka I ]é\'ó Uàzêàfilést,

Jtemeny rázásob , melyek- és eggyesñlést , az ú»azók-

Tieb annvi századokig volt 'nak pedí» ürszá? vt

t.Xiá.,.. Д? ™inhit . я* Tintar n.inr szoltrál • c.< frA

mányt Nilus vize egi

nit>g nem nedvesí {he.F;

ft';természetnek cien aján-

,í}j;,kával nem élhetô, és azért

szükóJkódo cesa is részesül-

jtin benne , kívánságok volt

már a' régi iEgyiptombé-

ПеЧпек; e* végre. már n.ij-

ri '.i számtala'ri so'k á'gyak

1.3 .'. nfluU я> fnlrlhpn niel-

kitéve /ftgyiptus ,- a1 határ

nélbül uralkQdók ál'al,e/en

liasznos munba elhagyása

sok illy csatornákat tiil-

tésebet , 's ágyekat omlás-

та hoztab , mellyeb ma is

meslerséces bés/ületeb mi-

att csudáltatnak. A' fenn-

lévñb stncseneb lesrjobb ál-

lnpotban, a' tribbieb rész-

jizerént iszappal fedeztet-

rieb , résszerént ú,£cy elrom-

lottab , hog'y helyebet ее

látni. A' nagvob!> csator-

jiáb 90-re s/ámláltatnalt ,

^* bissebbek száma bizo-

?ya-

nánt szoígál ; e* foWó a'

rajta haj^bázó tolob^ô^so-

kaság'ot olly ví.cgá , és ele-

venfié teszi , Hbgy ebben

füldiink egy folyójához sem

hasohlílatíialik : noha pe

dig köszirtok, zátonyok,

prvényék , 's más 'vès/fedel-

mes helyek is vannäk a'

folyóbart ; szerèrir^étîen e-

setekröl' mindazonáltal rit-

kán hallani valamit.' TSilus

á ra d á s a b 0 r ' egseb e? ebb en

megy a' bajókázás , ollykor

egynéhány ' nagyobb esa?

tornákon is szoktak ' bajé'
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kázni, és így az uralkodó" dinyéket termeszt , L kik

elevenség öregbedik. töhnyire C*ehek , serfôzés-

/u/ mértéke, ( Nil -Messer) bol, fold, és kertek mivelé-

Mikkies , ez egy oszlbp , séboi táplálják magokat ,

meUyen az iEgy iptombéli- van egy Dékán , és két

ek , ÍNilus noyésit , vagy más kath. tempi,

cipadá.sát mérik'.,, Hajjlan Nimfâfte , németül Nimmegen

Jobb il.v osztopojf. valáhak N imwegen , Ny migen , Nq-

vioniagum, (,51o 51' 20" E.

S/.. 230 30' 26" K. H.) ero»

l%\ Geldern Holland, tárt.-

bah Waal fónál , mellyen

rupülö híd viszen keres/.lül;

dombokoh van építve 2000

á'^.R^ÍJd^- v^éy"r'Raudach Ь. és 12,000 1. hajdan hires

N i lus' s/.igetin , egy négy Falkenhof nevü vára diile-

szegletii ¿oro^ytorf\ mel- dékében hever, 1. serfñzés-

lyet federt lornátz vesz sel, és kereskedéssel fogla-

ko.rul , és Arábiai izjés- látoskodnák. Az idevaló

re hészvtltt kup - telüvel várnsházán'ál köttetett 167З,

hegyzödik.—• Ezen torpny' és 1679 eszt. ben a' Nimme-

egy szobájában , látni egy geni b'ekesség.

márvánnyalbékerílet¡,mes- Nirr.es , tart. Franczia orsz.-

terségesen készüll t . kútat ban , inkább róna , mint

mollybe a' Nilus egy ha- hegyes ; kulümbí'éle gabo-

sadékon által folyik ; nú' , gy ümölcsöt , szedret ,

méllysége e' kútnak pi- bort , es selymet nagy bö-

lyan mint. Nilusé ; kö/.e- ségben terem , most Gard

péa ebbpl vékony nyulrz oszt.nak része.

szegletü kék , és í'ehér inár- Taimes v. Ní'jmm Nemausus,

ványból készültt oszlop е-" (430 12" É. Sz. 210 58'

melkedik, e/en oszlop Drálí- ,59" К. II.) Gard-Oszt.nak

ra (ibgyiplomi 'Sing} van régi, nagy; és jól épültt fo

felos/.tva ; innen hirdeüe- vsa , két halmok' sorától

ki Nílus áradása, vagy keríletik , tájéka böven te-

apadása mértéke. Ez a' Kór- rem gabonát, bort , és o-

mányszék gondviselése a- lajr., H. száma 4,500 1. pe-

latt van. ' ^ dig .3-1.950 re kerekedik ,

lilus-volgye , felsq.jEgyiptom- kik köztt' 25,000-en reform,

ban, Nilus fónak mind a' két A' régi Káptalan fö tem-

oldalán febszik,legszebb , és plom'án kívül van még

legtermékenyebb réà/.e e' más çléb. templom ; a' vá-

tartománynak , hegyekkel rosh'áza mesterséges órája

van kürülvéve , 's mintegy díszesíti. Találni itten to-

bérekesztv*. i Nevezeiesebb vább ^ nagy ispitályt, 1

vsai ezek :, Siut ,( Àssiut ) , be'tegek' házát , 1 Lycaeu-

Achmira vagy , Er.hmim , mot ,d,erék konyvtárraí, a*

Dschirdsche.CGerge) Kenne, szép tudományok Acadé-

■Kuss , Esne , Assuan-f 's a' t, miáját , az orvos tudomány,

limburg v. Limburg, diszes és földmjveles társaságát,

vs Cseh orsz. Bun/Iaui 1 bába oskolát , 2 játékszint

ker.ben. Elbe fónál , és Mer- 's a' t. Içen nevezete-

Una palakndl , 270 h, hires sek fabrikáji u. m, se*

I ' Ti . ... ■ . Jl — I

Nilns vizin, u., ]гул^ Syene ,

Memphis, fi a'^t. «-

, deezek

ik , a mostani , inenj

[ptahwakel Kalifat ól épi-

telett, О -Kahira 'mellett
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lyem , harisnya , pántlika, ki, ás nyug. rés«néI,araTiy-

kesztyü , bársony , damasz, га , és reare néz. ve igen

bender - bársony , parnut- и gasdag tartománynak шов-

materia , bör , vászon , posz- datik, vadai is külombfé-

ló 's t. ef. íabr. Kertiakedé- lék , de . fôkép eletantjai

se jó lábon áll , f ókep a' igen nagy számuak. L. K-nf-

aelyemmel , és selyem-ma- ferok mindazonáltal ftótfel-

íériákkal yaló kereskedés. tebbeknek Játstanak lenrá

,, Ezen v.snak esztendóbéü iel- a' keletieknél. Uralkodó-

tlçserelése .2&\<$ррщщ)е fm$té-- ^jpknakee ai ititulua*avvM a-

° ¿'flfflbí affcflve и §|j, gi|iii|pm ...jío rftrt tt«feb¿» MJrittföl«

frankra megy. Nismes vsa, di kereskedok ezeo, ; tarío-

széke kz oszt. Tpryényea fö mányt jryakrán -itajegj&o.

hatalomnak , és egy ke- gatják ,.4eitMt kereskedes;

résk.béli itélôszékpefc}0 — ' й»век*-уо л1 ¿v гЫ , ъ«гмп>И

Találni 1 ïtt néhány jeîes Nùw/e* , Ок,т«43 Nimioic*, ííbu-

Római régesigeket illyen nicze, mvs Treuchén Vra.-

p o. az úgy nevezet Tour- ben , Vág vite païtyan ,

magne, egy igen régi vígyá- Puehóhoz közel , F. U.. fcobb

zó torony , melly dombon nemes fam. lak. tôt-.iRat.

fekszik , annak tôvénél van- tul pléb. és eveng. vásárok-

nak a' Nimesi Fontänek , kal , és eavanyú vizzel.

gyonyöiü sétáló hellyei , Jilmpa , kie fovíz Franczia

hol Római ferdök találtat- orsz'. Tiber oszt.ban ». ez

,Tta^éscmeJgu4^ttattak. Szinte Sermonettánál ered, ét- a'

illyen emlékezetre méltó Toskanai tengerbe fobjtn

régisegek : a' Diana tem- HimpttpA Nimitium , k*r\u6Íír

ploma is, a'vagy a' Pan- beli vs also Siléziában,Lohe

theon;az úgy nevezett négy- fónál 194h. 1,«40 1.. egy régi

szegletes ház , ez egy régi kastéllyal , egy Luth. temp,

pogány templom ; — a' és oekolával vannak posz,íó,

pompas Amphiteátrom » és harisnya fft;br- é»itwnes-

's а' Д4г várostól két kedést üz. — A- hasonló ne-

mértfdnyire ész. kel. felá vü kerület' nagysága

Gard vplgyében van még □ mfdre, népesaége peíig

,<>f£yße£tjrara romlott Római 22>o8o-ra megy. .Aibiú

viz elárkolás (le Pont du Wmwegçmi Ii- Himegy>., \ммИ

Gard) innen hajtatik a' Wing- Коре, ve Kiang-пай ta*t.-

«eVWï*?'H?<.>'n aid *b \han. Çhinibap^' gyétó»y-

J\imtísqu'is Nemacquas Дгпас- bol r kéWÚUfcl г-рарй1о»ато1

quas , taït. Zwetjendam 4 nevç?0t^s | bát-veciííiebs&e-

5 oszt.ban , a' jó reménység . eak vidékébenw w «> i

fokán ész. fejé Ivleíánt : í'ó- Hifigv--f ¡pfcrAi . tari.» i*s b&twy

nal ; (300 gi'-töl -r-,âipi\iso' , par4»HV^#ööu4«eä> ktíore-

D. Sz.) kozonségesen. szá- eze , több kis Respublik-ákat

г raz, homokos,'s csak iniitt 7 fo¡gl»a4 сmagÀкan rtijedlyfk*

t amott vagynak néhány for- 'f , nek Jak^ossaj- marha neve-

r rásai , azért tehát ущ aél- . t lésbôl -¿.íne-h* rt^ i >q

kül is szükölködik. L. szö- N¿/ifrpp-jñ4»7ve,T'Tsche -.tk^an

löket mívelnek tobnyire , , Cb-ina* %att bàn.Mkôtô: hel-

vagy pálinkát föznek. ... ïy,el Ä т«Цу ^yifcv« '¿11 а'

JUimiKinaier , tart, belsö déli ¡ Jôyevények száncrádrn » lftko-

Aírikában Maravvi tó észa- . ьщ hires 'eely*n*mabériáJíat
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^kMeeheäest"üz . bonäval, liszttèl , szarvas-

fJapóniaval. ' ^ marhával 's t. ef. -Közel a*

irigiít** y Mansch» t- SFátárok' zel a' vshoz. ezüst és ¿iotia-

ih«t^¡a¿ ¡J&irin Hfebyt». ÍHÍft^U- ^ bányák vannak* ^KfoVt"!*-

.siában Ez a' Chinái Császá- kosai a" szölöket is jól mí-

-rükllfaímileájának törzsükos velik. Az osztálybeli fölia-

*b.B4yá^íÍBn»Wb[in¡fn ¿'vial -f ШбтТWékïra KffHftëffVke-

bxiéA'Stirling'.'eTdtóban 4000 Vip&gnniuk , igen szabadságra

i >£áJ>t*il№ ezekkefc #*glalatos- ^WV^Anaeaf tófo¡ak êsz.

i le»diko»x*gJ*«ákeir»y^k. tLö- *J*4r5aiif4Wj 44bÂ^eï!WMr'irae*

с» kfetssût» iltóeté^á» до«дек , 3t рвкдаТй&Т. J\ê0 sf ?Ysj

Rinove , kis vs Fr. orszlröcbel-

 

 

3Ífooilekiif>iT evm , Si lin 9^М/'/^?9ДОЗВ£.1 AWetfikai

Oros 7. Helyt.ban, egy Görüg ^ *ÄVü4s^ (fg^eXBF. - n^'j?

Érsek* széke. Vt/wn , Ntphon , "à2°.â*f $£р-

№0 , ezelött Jo* , Ыз ^szigetje tart.nya China

Acchi- Pelagasnak } olajra , Dsrhe-Puen , - le

borra , és pamutra nézve a' Japoniai szifccc.

igen termékeny; Lak¿ Gö- zûl , 33° 10' és 41o

f rögök 3700 ezámmal. Van* 'Si.^k^l^/'J^^fi^^0««!;.".».

eg^ haeon nevü vssa. H kö/.t Grenwichtöl; Tschi-

Vhtàurg, kis , szép r megerosi- ka szigettöl Sangaar tenger-

't«tt vs Fiinen Angol sz'ige- zúg válaszrja el'.' Ëiravsei-

« ï,$»fif/yao lak. gelen házódó hegyek' län-

'îHions , Nyons , kis Vs Drrwne c/.ai (dél. nyugról ész. kel.

«oPfoqpszt.ban Aiguës fonal , • felé) ezt ismét 1 Äülötnbö-

-гчгееИуеп «gy hid áll , 2720 zö nagyságii részre haiít-

■ ^ktktiés szappan , selyem ma- lák , mellyneh najjjyobb ré-

téïia , vásznn , szfttt mater. sze , t. i. a' délheleti több-

^îSabr^bMPat 4» olajjàl keres- nyire termékeny , à* kis-

kedik. .v~ i;n i sebb résiô ^№iffei9a'i?ÍBí.

Wort ,.{>4$9 цс/ E. Sz. 17» io' ' nyugoti mindenbén s/.üköl-

'.^Ri+Hrt Sevress FrAncz5. oszt. * IffleîK* rJagVs'teb гЦ^Ûmf-

-/mrft fft vsavlgen^sfee'p ró- dekre megy¿ lF^ 'vsá ihüa,

J na helyen fektewík гоо> h. és WftiMti , rëgi népség ТЬгЙйГ*
jj'oóo-íV'e•••■va!ó! lak.'hal :'^egy >' à^ân'. '' « í *''P

erôs várral , theatrummal, -JUirèt , 'his" mvs- Feim- . Otosz;

ys'akademi^val , lAthaeneum- Helly't.ban Rolwa f^ñál, Sz.

^nikb derék Rônyvtàrral», з Miklós képével, baeliyhezi

3 lsp&¿ály«kkál<,' ée 1 pléb. sok búrceük fárnak. f

--«tenqiL Ittf ige« iele» bÔr . Pirgua л vs Cáraccás tart.Ban

 

f.t.f'i' ' ^eii ¿gésségtelén tájí
•ít.efíikészitetiV van nagy fekezik ,адоо Г. '

saïetroih fabr;<is. A" mel- N<Va*rft, v.Boraftun, vs Schïr.

Jette 16 Sevres yizén derék. van nyug. Persiai tart.ban,

kemkedes ùzetik, fôkép ga.. Jolamma torkolatjánál ftk*



- «s« - (

Kztk-i küMöldi» kereakedok egy Erseknek .., van derek

Mth4n M*>ÍiK4J4>h«i6H/Uá.l- kastélya, számos, )ál épûlt

16 helyfc van» iv шолА kbïônséges, házai , é& tá«-

■Ш*0*9 )(Megara),#s LivadM- <-Ь#«М « s i3*> í«mpl« т5 ¡kias-

-ban ÍEngia tengerôboloél , tEoma, < Seminariuma ig26

■ • «gyHkikö46>Ь«Цуtti льЛ (de^eMÎh-kôïiUMÇ^e^ «5

~№wtt«»iArchipeIa$tt»' «gyik- , у^а^к-фЬо)„ápítye) mmtegy

, ■ iaig*tijy a'i NaholfAÍ ралЬок. Acoepp^ahi ЬЫк Jkôitt^ç.30-

i-«lieneben¡>n&an t&ftokádó- , -вд^ ка^э^еАак, Ez,,^ vs

« begye^étikasonló »*i^Ü »vsa,. ,^nlga,vj#?*i-Íé5íP »4je\esjha-

V .mellynéi eros. yán-jfsn4*lál- jókázásérjv, ч ta,'>isz4çasi ¿ípldi

• tavtiikUdDod»4i- 4 íój-jílsi ^freajfedesaqt*) e^/a^viilfrt^-

NwAfljOTiri^sfskeliPeEWÄ-filVD- talmano. Moskwai f,fcjs?jig

••' .tasan i»rit*báti irdWRék -kard , u,tért $ibfr,ia » «s Orenburg

■fabc;¡ , -i. :f •'•-'« ■ 4¡ . felá, eleyen, 4*.gezda,g> ;Ta-

fkiéóhburg^ ÍIsrczegiHkastély' láltataak ¿ttan mindenféle,

ée^arftdJiGseh orezág' Bera- de kiy44ft e^ámof .réz<é$, vas

t чвцлг kêrvbenTy iRe«hütten ne- raüvesek. Fyfoglalatossága

vü jetea vasbányávabmelly- még; i$, csak a' kereskedés,

nek i Jfcemencaéje: éb 5 há- mert a' vs.ban¡ ñera csafe az

Ъ raoíaLivannak. ЙЧ to'.,-I 1 1 Okán . >és Volgán jövö há-

N¿rcAtf£«fk>rf!, ;1. tiifichnei-^ow-» jóknak , mellyeknek száma

» ig9aaàd»4n T >* ii , >il-.;>i- ies/.t.ként 3000-re tétetik,

NueAnei»''Krw/wf^A , Л. ,'Newi- van gyülö 's rakodó helyek,

ti anskM ,чпп >/ , ' hanem a' Jeltoni í¿6?ki ,

S»*<?Anet"No»f?wpd,Oi:o,sa Hely- és Permi sónak ie. Á'gabo-

ta»tó.ság;iÁ(>sivppi»a,ítKasán . • na tobuyir» ■ Péteryáiába ,

Simbirsk , Pensa, Xaftbbow, vitetlk. ..■>»:-„, cj

tés! Wtadjn*tP'Heiyti között, Hischnei-Susitn , 1. 1 Susunsk¿>i-

TiHiWoíg4^fiifról4 ;nagysá.ga 961 Sawod». : t^. ¡r. ,м ,

*.l/äiifli'!m<idfe. , népessége Wschaii - Kamttchatskoi,, ^yaros

»IwiiiecoM* ttMtgy» liak»jrésa Kamtschatka tféLsz^etbjsn,

azenent, Ocoszok¡,.és T*che- r»em гаеззг*,, Kamtschatka

* renaitakv, я»гваде.гДп£ > pedig fó t»rkolati4,tóIn4,5p finely

'T^ta9ok)ft»)fFsthuwft6j(;hok. az Orosz kereskedô hety¡ek

»-mi/Egiih.atUatja,. kellemetes, köz,ü,l o,tt legmessxebbj^a-

•. 4*\ giyenge t7ЛШЩЪ*-№ a* gyon , ,t. L 11699 .We^tnyi-

' /НеПуй-ггордл*- néj»flUyí he- .jreSz.Péter vstól. Itfrvagyon

lyekien moeeáro^i *zeR er- -Fo Popának , vagy a'

■ ч dei vann-aki T^rmékepy fo- ¿eíszigetben mindW-^rosz

kép gabojvara», ke^jderre, közsegek' Püspokjének a'

lenre, é»;fápa.néíve* . Mar- -lakbelye,^ ,-jrM . • 4/

ha neíveléae nagy^thalászat- N¿foAnü Цощцщ „ ^вг.ЬвЦ^/о vs

lasikeres, lovai nagy becs- Pensa Ozosz Helyt^ Lqmow

hen vannak, keraskedése e- fónál, 690,^1. 400p l.cjtt/Pa-

leven. Ak egász< JJetJ,y,t.ság -igyon a^abí^^lraiapw ne-

»o kel.re van feloi/.tya, F,ô .yü k^st. hoV 4^ ft?«pig tar-

vsa. K,. f,t, ,\r - tandó nagy^^sáü.ee^k $mel-

ISischnei-Howgorvd , az az alsó ,,lyet .ар k\ idegenek megke-

Nowgorod (,56o 17' <iq" É. y resnpk« с- с • 1

Sr. 61» ¿íí.K. H.), ftJatt) О- michpii-Udinsk, ker.béli vslf

ka fónak Wolgába vajó bé- kutzk nevü^eosz Hplyt. U-

fplyásinál. Ez a' vs ezéka da fónál 160 h. 1500 Д. kik*
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wie"k egyresze kerèskedés- die«Aan»a'8pe*y*H>Ä«»lc-

Ъо1 -éli» ^'^^ >4i ' -, bôlï 'eredvenv¡ Bayennénál

ishnet^gilsk , váíhámor ' ^Ta- Adour vizaba* jfcdylsii л(,

il fónáb'fikaté^iiibfe^ne-.^íéyWArÁ • Nifciw#lla,;/ ¡(500 ¿fc'

ü«<* "Oi-faórfíél^W.báW'wéo 1.« , i«í.*8biWl» v¿)gi^;lií< B.^üTte és

rn^ster«rпheй^fn*k^, )sz4ma, ker.bé|i/^»<&e}ljl!pyie'P»an.

V

 

<l*nt,

meg-

N4aída lakatlan 'szi-N^^Äi^lbbljrätkrt^Maiiie

'JVi в ff«

WiHbis t »n^UnV;!,ft9l*e«bin. .lehelös hereeJ»Vde¡*íÜ»j).

 

kölövel , mellynek heve.'- • ft"o¿*V «в Ö*i*»f'4№PB?>l» а'

Porto Pavane, melly a' Ná- , revoí*ltiéHide'je<lt<»>b;Í4nao 1.

polyfaa тепФЬяцбкпак'а' 40 •stamlal¿.<fEfc-isKjép>í> és- t^-

»apí várakozás(contumácia) ; kéntetre mélró'fcé№ А?»тег-

. i:idö]e alatt tartozkodóhely. tedíeles Minia 'imbabbn, de

Kiwitts ,! 1. Nimës. ..'.!,>( с >m«gitfi «i<nkább< hideg mint

JUisva , Nissus , Nrisena , hit- meleg , inkái>b nedveb, mint

ványmódon épültvs, Serbia "száraz , öo-töÄtetik4- Loife ,

' thfevü"<Török Uashs^gban ,. Allier , Yonne, Ni¿vm¿ Ат-

Nissawa fónáb 4000 1. es 2 ran^Aíí*Hi«í> @rien*è>vî»Îu-

. ' kastéllyal ; Iahrk itt egy Gö- danger Nona-toiHsi*viiti.ß (f'ók-

•• TÖg Püspök. i.A&i A' »f&ldjte .iíagy¡«fcb ré-

-Nhitthin \. Nezibin. szént egyefleei ii/JíM' tetro é-

JSiisawa , fó SerbiAban, melly kdny. :gbbbnáhó*.Jo_ -Ъог-

^Moriwa foba ïrzakad. - bol ^ és» gyümWt6]iölAfMa-

JWfAitfAftS'í; fcDtfrrifriee." gánefe résíei e0en<><ta»t.*na}<,

. -MÀ'-bHgék^ n*psé»régi Fran, e'*kôvetkôz«ndôke-ib.i*5»aux

'^Hfz.ban. Agenois körül. vagy Lavare vübgysei*? Les

Н/^й, 1. Nyitra. > - Ainôgues^onterosiisimï'vbl-

-N«rfti , jeles vs régi nyug. . Ж- gyek,Yonne ^01?фь^\1<и-уапЬ

-' ''grpKisbam Mareotischi tó ^»lgyejnielynt*gl«tKt*eíz.á-

'méllett, saletrom ásványi- ra¿nbgyé»tei*ttBatetfis»Nlvar-

*М neveztefcett ; Serapis tlalsnek kèlett*'*észei; Loire ,

'ttsÂeWeètt'' ítt júh áldoza- ' >Al*ierp*i IÄ»ftii<?is «özött

: Tírkkaíl.' * '"' V ¿ ' • •■ v!a4ó-4art. Nivernais északi

Wittenau, mvs Ba"j6r16*rsí!lban; • sTesze." «Néfflely" ter«lészet a-

• ''Régení келЬеп,' 15b' h:1 ¿s *Ji^nyai^#lyi»*#y .**ség-

'83* J.""*1 ^оло =rt i«.<J - Ь en v-dima k i H.,hogy ezek h ftl

ïiiV*rfo,*vs Bîrma-fîi orszïbarî; 'рЬп^ «' g^bo&áflM№y kender-

kefeekedîk pímúttttl , -laki- • bjÄi , leftbol' , fábdkgyápjú-

• rozott portékákk'aí , es fü bel¿6ertvés*Mí'hái»ói«, kfi-

• 'ma^olaHaL" "n ot»P£< , ¡jzénbol , vasból 's et<t¡r ki is

TMulÛutahu kfiffpels , 'más- tehet hWrd<qpi>'<teá»>; -erezá-

líép árulók' szigefe1," ësyn* . gôkra. Nivernais most na-

barátságos szig'etek kü*ül' gyobb resz^nt; NieVre'-oszt.

' Austrieben. ' hoz tarfcozik. й

B/ve,fó Navarrában, Francz. Wwnit* ,~mv5 !Víc»va orfZ-ban;



 

TBrunnl ker.ben , tartezik donúl ugy nevezett Míz-

'' ar. Ostraui uradho/, , egy za Grófs.ra, és a' hozzá tar-

pléb.val аеб h. es 1.300 Ш ftoaandó kovetkezendô t^rt

Hixopa , к. tart. Guaxacaüati^ -(ayaclfiiajßarcellonetteiVjfiigy

Mexico Audientiában. B6¿ vagy Helyte. Broglio és.Tím-

**1А1вНШ4(ёгЛ«№ ff&írh'ltii- 100000 1. száínlalt. Л#-д

fersoheidiGróf Hainsf hb*ch lya közöoaegeesen k.elter^

gyon gyoles , és pafriut gyes , de me- is termek##y

« 'fcfflfr/1 *3aö,iS iisae« le>í barbant gyümolcfbfl^^-

ütxttadt , vs a' volt Vapsói lajfabogy*kb & aemP*A*í

Ralisch osztban , 380 lak. И gyumttlciekben , aVgp-

~ адвпавч ;a9d»Y§3W i bona íterme*bt*se, csekéíy*

Ai'xe , vs Portugalliai Alem- de, aev«zet*e ibaretntjV
• tejo tart.ban 554 h. 240»* Шеи, baléu&ez, és selyéro-

Ziitiders , fftlu Bajor ofsz.ban, terme»sttéee, Ezen Qhtffs.

Ill kef ben , nem messze ill Monaco* Qrófs^&V j*ßg&&t

fótól 900 1. az ország te*4-' 179« a' Francz. hataloiaajsli

•**Ф\*э>гёк; feelye. iött> éa a' tengeri Alpef1 pwp

JWirtpèà^, tóv^&atttziában Sta- tályt formálta , одИудок

nisliwowi kerületben, t¿r. « mtolt • Ь у ^лляй,

' hlzr.al, melybenhazaipus- Mxta, Wp*¡ {¿qP №AVi$'

ka kÖVek tartatnak az Ar- Sz>, *4P ¿.5' &0 HOibWP

cYrflifcila leímára. Ungeri *» fek*zik¿,$finta,l-

Afczx/okr, Neusiedel amSeem™ ban Ье«У tôyében^a^liqpe

- Posony Várm.ben. fó tOrk.otat^náViídyjfiyS'11

Nitsider , Neusidl am See , ravs 1960e Л, (bjazzii tartQft^JäU

Mosonv Várm.ben, Ferto lefranche erö» kikotô hefy;

tó meílett , Párndorfhoz itt vagyon az os^t.9íp,)*o-

3/1Ï ora. F. U. nagyobb те- hatalom , vagyon;*«y¿jlt«*.

' s/.ént Й. Eszterházy , más resked^ésrâ jigyelô- $èjSfam

részént a' Religyio kints- széke , ée egy Püspó^J<?á A*
■°^.гЪа&К''й^*пЧ fta<tít, %»í, zonkívül jó illat вмуё£ ,

«i^ííbí^. HajdMïVSKÏ#My- гвшаррла^АвМкгд W'hJ!

« MífciaalP<«la»éstí is>r«|olgál- is paçà>*« *М>*&&<Ш№г!№

tatott, п&г&деШ 4ьчЖ)кт- selymet, és czérnát , njjpd

™*ЩЧ¥<#тШё$1£Ш ©Seien rnoíjtékAkkalJ ць

*^éárfai4i|t»e"sé1ífíj8zfcWlAÍ*fel- ( Мук ^nséeekkel megle-

- 'teflfe^ jäte*.*5'* (.H .H Ч» иВеШЛеяе^4М.§^

J№átf,7N1f*¿o^r^f§;Í»iém»ífat- ? E nak- .t#ng^afe£4<»U>b

&Щлтё№Ы*?ЪШЬ*6.*в%1№аы qRj&mai AmphiteA^ú|n íjfa-

i-'iíHieSrriWl'í'Sés' &d iSgÉ^n^ve- tacíeányb NUí*¿% Iure»

^id^váH^' D^phiW&Vel, ? 5 siüSLeAe^belye.f

. Ч(^1тШ1' tfengerrel, /bjr«*^44?ts48/44^f^ «35o



>îkj*-V*<ftf Bttrt.7?i? bwrgi uj Markban , Enaig

angur , '-ti Salgarte*, tocál 17B h. 890 1. fognak

;'• "aÄjFoiy ^>éaz , valami» i*t sqIc pettegetett ¿«gal-

k%»t*M5ét ftkjoalriel- .ЫЗкаЬж^ф muixiVl

lérA'».RxîS0'|a.etyisH4^*' JStitften, mvs Lüneburg! Her-

ÄSt^W f "#вМГ«1 ' iieiigWübäl- káp talf, Лfjff^a^/tfibáMiri

TSaerttn , mvs Läneburgi Нег-

, дай-ben közel Lejne íóhoz

, з&бу h. és egy' Hath, kolleg.

 

 

MéfCVsi ' A«íd«ftnál )'«»%■

! rftîfrtep^bM'inbleg - for-

%4эвИ^Ыгг0£И*% к* y mel-

ofy*l<í*'>ltoS£>!¿í.«í»íífiyedéHel- és agy«gb<51.e ev

'l*ní Iiae/.ttawatn^krf iiv> ■ New, v.s Noryegiai Cbrislian-

iécéftt , NaceH*,f^c*ekely vs sand Megyében; vashátno-

Spoletói Her.ben, az Egyhá- wAkaleîIjB^ujjoH ev , i)*$L

±iJ birtokban , Apeaninibér- Ne»*™ Laut, csekély Amboini»

Ci:feÎi'tôVében;lakik ittegy n**iget 4*00 1. termékeny

Piispök; vannakmelegfer- a' szegfü borsra nézve.
ñb\h ' ! .■•-■¿t«4 'p sçy» UiU**elea*»g»i' Л 00Q ГШ!

KvceradelU Ращат, (ах ai, Hi- Niñero/ , vs Gersfrancz. oszt.

(*§Яейек helye , «? %ol a' . rfeAp Midou/.e iónáj bjMkJlfc

Saracaenok a' lb tfánoa Pá- , Weichsel fónak ága ,

-Sfeä éngédelnl^ól^i^artoí!- pj^lly.Marienbeigen íelyül

qítódiíi'kazdéftek -, «3 »y.ug. Pmssiában tole el-

"Wáírtfáig-' 'iti ЛаЫлку va a' szakad, ezen vsnál ei foly,

SÍW¿ápt>íy KfrV. ihûèntsft Her- <«ft végtére egyik ága a' iris

зЧ(Ъ'х&|еЬеп {4з®"б' E. Sz. Hafí'ba , a' másik pedigEl

Лф>¥'*6< 2" Safernó- feing fóba megy^stty,

vlêl* ñyag. "fele a mfd- aoefóképpen a' fris Haf.

-Шв Woo I. l«k» itt egy ^ftlik. tbibrn ôt

ÎKttt^vi 'Calabria innensö ? eszt-ban Ma¿rj» .#>Ч**»л¥»<>

*^ré§zÂiii"NeàbiôIy Kiti.ban, ^bÄÖ о^НвЯ «в tnà^^ t

?Po»« 1ví'fels6r!earonn4 iFfan. ^М»гпе fran. oszt.ban Bfl&h.

^szVKaü "GarcmÀe НШ**Яfónál i28 i ieef.,19.5o I. yagyon¡ , süv^g ,

ÜMrdUhgenx !Л0*еН»£а^(48° JÎàgentrta- Retren , Novigentvrn

'9йГЁ Sz/'äte«^^^ Ю H.) • IÄt*WW*a(4!ft;*oi Sz. 18®

^WBijtoíbAí.baírfels&' Du- К. H.) vs , çs, ker. fö-

^'fíaeRerífteh 'EgeT-*i(ánál 135 ^«ktflíy Eune és Loir Fçanc^.

'".,^^fê1.«^agy4)iif-rgyip- i, (í«*t*ban Huíste fonál, 1085

'sïtlmâ^yV ^kerebkedik . ^»тве1ует materia «s siíyeg

jonávabfVlurfíífckal'j.' es, * febr. kereskedikjbörneL ■ t

Ф'¡^Ъr^iШèt^M^Ы)лßфgвnt■Sur,Se¿n^^, $489,25" E.

fédfek' igeníAlfegverettek 3^*p» ei9, 5' K.>p.J qsekéiy vs,

"á'^lásííárt' toeptôî. 4 .Л é$ kerüfeti föhely Aube Fr.

WerWr¿°tae*mVeV8'BrKnden- «»»t.ban egy (ЦшЬоп ^ Sei
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.nefánálflrnelyebittegyetlea a' nagy* népeseég és 4 hol-

egy balita épültkohíd -va- napi vi¿aradas miatt, n¿*gy

•gyon. 750 h .3*10. \i egy a'drAgasAg , és szük az ivó

pléb. tempi. mt;liy ai éanai- - viz. í .эз^^чг.| s.*

gas tornyaiért emleke/.efere Hola » kis régi vS- Terra d t lia-

méltá^ttf'híi.rienyA ésigy*l«e" von tarb.ban 8400 dl 1 t© hb-

fabr. pamut ftonása. lé tar- nyire rose jwédon- épült,

tasa is nev'eze tes ç. kereske- egy P ü s рок iakja y vagyön

des« síérlAval , gaboaAval, e¿y mesterség > és - kézi

boujrerie'Éritjeef*' is-elev*j«íi№. ;miv oskolá}aV' Itfc'tatdltá-

lésfcea h»jóJ«áah!até.vá a/fiái- tott ifièl *яЛ(Дагвод/#в-ЭДзд>-<^

neí'ója, mégs¿á.raz: eszten- Motay , vs 1 Атапуdomb f4Fran.

•döben is* í4ii-'.t>-*\ im ч-iA -os st.ban 245* hv ée 2040 i.r

Ee^cnt le-Bernard , tve.tBarthe iVo#, Naulum kis vs a'Oenaái

Fran, oszt.baa , *r-§o\. Her-zs egy kikötövel.^r,; í

JVegufraPaliervta,i&ivsCö.ttikmia. JVoüask kerüteti^vs Wies ke 0^

Spaoyol tarLa' hasonlo ne- rosz Helyt. Woy fónál,

V|&jÉánAl. k< -bin, melly Wiätkaiobe szafcad.

Ifata , vs Terra di Bati NA- NomarfoA, Pásztornépek , így

poHyntarbbeá. п. '.. ».».\ neveztetnek azon néрек,

2V#i'aifM»s-iBasilkata Nápoly mellyek nomádizálnak: az

t art. ban. : л •••j • и ' i azállandoslakásoknincsen,

NoinmfHttiei-,, sziget VendéeFr. hanem az ö nyá)okkaí a'

• .o8zt. naàiéhi .7 • Fcan.^ i»fd. taTt.ban ide 's tova kébdf-^

ho£*Ju**.«ajgy,3Tinfd széles lanak , járnak , és sátorok-

.î^QfWrf&nagy1»' tubijdon- ban laknak , mint, sokta*

kép-fej» сoak egy tüvény- tár , és Arabs népek. '>

torlé*,' a' Ytz Atada» gellen Hombre de Dios-, Nomen Dei,'

gátok Altai védetmeztetik, Onomatheopolis , hajdan

de még.-ier f!éL>épí!ilH ^ла- népes, és jólépült kéresfce-

nak «Odo di kik tbbnyire dö vs Panama foTdceüccíán

halA.<w»tbéLihaiókAzásból,só a' Nordi tengernél, PahaTha

kéenítésbol \ ke»eskedésbol, vsától 6 kis . mfdret • *Revte

é»_> tgab*fe«> termesziteeböl meglehetös , de levege)é!£-

táplál^Ahi mtegokAt. A' fo- gésségtelen , azért pûszte-

hely e **> f$ JWfe ï í- i>s i ta. lására jutat^í.<miofta --laV

JSoirmoJttier $ i(47^ «4Ф E- Sk- kosi Portabellót a épftetíék/

1.5° *Si з8'Л.(1Ьл.а.)п *»gyoh Erôsségét Drake Fer«öfc«

5400 4v:cs(egy. ki kvl*ie*ji-.v./ Angliai vezér .megïôpé1/^3

ЯокЪклЬоыгк, .ív« Siwn.'fOfl«.' kirablá 1574-ben, ^ п»а<»''

ban;|-6anges.tul*¡6 féí»ziget- Nomeny , vs Meurthe FranGÍ.

" b«ni , cúebindiábaD»;: "Kéríá- oszt.ban веШе fónál 1330

gen ífgy dombon fékszik , baknst 6Я..И y<?pv r o>".oe*

¿ogyi.alz) áradáe feozté nesJSumpar, egy> a/i SpndíMs's*i-

érfie8s*ti.<..Aíí)fin í'elül <négy gebeb'kdiol A»*ábAnq'*nfeHy

szegü. éstornyot* köfalahkal a' Hollandusokhoz tarto*

bék'éríttetetH .bosszai i'. Va,' zik.; i ".04 V <=ot>) .rfi>eî» 'r

fí\fÍ4 i'eikMÔÂ* ollyi kiee», la- Non , res1 PofEranez. eosbt.báb

vesüf«i<»lly -egésséges a' eziép 210a l o^uva- Aft4-

gvümöb sös kertek./'s.séléf- Nowrr , Aeabnab,'Sg«n. le' csi>-

lá Ьй^ек miatt, hogy . a' gedt iwss/ÜahnátiAbaia' , eiy

Király az esztendo na^-yolib öbölbe» egy sts*g*t»B)inelly

«é&Mst»itt tolti. Bajiavhogy 3 hid AWrt я*«4г&тйг taFi»
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\yal öezve köttetik. Lakik bundaborökkel való keres-

t* egy Püspök. A' kikötö- ltedé6ert Brittusoknál igen

e iszapos, és a' leveg&je ynevdzeteaf '.d о*т .íjovs

büdös, es méreggel Itevert Ne/н'иу kjs,vs Arroe Schleer-

iöz,öKltel terhes. Vagyon l6o . :*wigi a»igeten*JAYnio^ гв>

к. mint egy баоо h 5 temp. Norie v l)¿nya-.ra Лйгщке -lfeí*4

elöbb egy kwloBÖs Grófeá- tart^ban, egy bsuroníó nevü

got tett , mteHynek^Or^if- WnébóoQ la kereskedik még

ja., "VenecziAbaitmindeBkor i№ ват koyatsoltrtfsssaljb

tanácsos уа1д,|г|ил«>' im ^oèbor.g /,.ivs , Westmannlaiïd

onancourt ^ ve i Eure Francz. S&éd ájmUkmm ¡k^tp *asW-

oszt.ban,Eur.efÓT*éld*4iO lak.' nyiával-,1 -anelLyek .ЫмХАЛб

.,nantoIa , ero» va. Olasz orsz. ki is míveltetik , mellyek

bß-n Reno o8Et.ban Panaró I794<ben 60000!*eíeh^éi4>»t

fónál. ,s <>.ii/t ' '* adtána-k. ni-.d. .пяпЧ

onaspe , megerósítetett mvs Hvrbung! цок Nordburg ,'• sAisen,

Aragoniai Spanyoü tart.ban Schleswig í-*lgetb>ivi6a h.

a* Cataloniai hatArokon. és egy várral. A' lak. hajó-

7»« Jen Dalmas -, vs Piémont- kázóks'J ■ > • ' '. ¡ . ¿

Ъмк a i 00-. U; ti - м - > i л .• - . ' JHoreia , vs a' R orna i ¡vidék'ben

\onette, vs Puy de Dome Fr. a? Ьедуек lujzött, Freddara

oszt.ban Allier íónál stio viznél., 4000 1. kereskedik

ház. borr«'l,>oleffal í és eertvé-

■iontrou , víka , és ker. föhe- sekkel, Elöbb a' vsnak igaz-

lye Dordogne Francz. oszt. gatása ittirvdtqpeesenu^ fic

han Baudicat fónál 449 h. fiakbdl állott: kik s«m írni,

2810 1. • sera-ofvaeni , пет tudtak ,

határvíz Sierra Leo- ^aiii^yHfcnsrindeiy élo. -szóvaí

na part , és Senegambia ko- ment végbeñ. istlt A'>ia^

zött felsft Guiñeaban, raár Nortóu^y 1, Norburg.^am зЬ

t&volrólláts/ik fojni, és Ber- Horden, (^'ь^' фчШа&гЯаф*

gas fpktól 6 nafdnyire a' 51' A"¿tt,;rk>)< Rsik«l#fcr Fri*-

tengerbe saakad. Ezen fó siábah^ftií északi^éngtornél ,

ej&tt, valamint a' torkolat- 5500 lah. egy deák oskolá-

iában is sok fóvény torlá- val 4 és egy kikütövel-, me-

sok találtatnak. Vj .■ «■ ■ < zei gazdaségot f s*rf6zést ,

Hoodies Island, sziget a' Bos- és kereskedést tiz ; Conring,

toni öbölben ész. Amerika .Her-mán Jfca»*jai K-, ~

Massachusetts szabad stá- HordnnbmrgA, (^49 -ío>»2.*V ~ÉíjSz.

tusban , Suffolk Grófeág- 39» i3<i*6* K¿H.>Tvs*\fc*íeti

ban. *. P^ussbaébaîni -Rastenbnrg

Щп(геов> 1. Ingrabam., > -kewil.btfnyt Asrhwün -fonal ,

Noöi*o , vagy Nutka tenged- v^'o^hiáa. 17.301f lak, 1 »

szorúlat, Spanycvl^l S. Lo- Hordendt>-J\, Fi»ggerL\faljr ВЦ-

г^адопак vagtyl,Gärgy)<ikir. jor -»rsejban, felaö Эпиапкег.

tenger szorúláállftki is; ne- í>en ' see iàkwirio ; г« ,иц

veztetik. (^490 34' ao'' E. Sz.) Horflerachv magy rvblgYiBfcAe-

bé'; járás ..-ajï, i Ámetíikai , «-* ni Ha;i?y Hepczí»-.'»K*riiigí'lfer.

szak - nyugoti phitokr b»n 78c» 4akt> k»kl < f¿vat ke-

-ra. Itt kezdôdneki ал ,An«. -re$k**dnektí J:b4 ■. e J< /¡ - v

K.olÇQjftfuiàk,i;ftieJJye<k más- NorddrßiArwasterij l. -Щ«ГаЬ-г-

kép.ezeii kp!zi>jve«gcs név a- wasSerki öh* v \i£,nfí
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4ly> 47' зб" К. H.; keleti Fri-

siai sziget , vagyon i \Ji

mfd. a' keruletében 102 h.

750 IpM. és egy tengeri för-

döje. A' lak. tökehal ,

dótzj íelszegus/.ó fo|

nek,vagyon erre nézve

jójok; táplálják éltóket, még

más módon is , t. i. hajói-

kon terheket hordanak , 'c

ezen czélra tartanak 43 ha-

jókat. ¡j. j¡,( ,,

Morderte , egy a' Faröi szige-

tek kozül 300 Q mfd nagy,

600 lak.

"Sordvfte , mvs Santa Maria A-

zori szigetben 330 h. és egy

pleb. tempi.mal. .

Hordgau , kôzép idöben vala

30' ea" É. Sz. з8« í8" 44/' K.

H.) elobb egy szabad biro-

dalmi vs Thüringiában ,

Hartz bérczek íelé, alsó . Sa

xonia! határokon, Zorge fo

nal f 18,оа-Ьеп az o i£TJ rafd-

nyi birtokával eggyütt Bran-

denburgboz iott ; vagyon

1433 h. ¿700. lak, 6 luth, és

i katb. tempi, i Gy:n**k. «gy

árvákháza» 3 betegek báza.

A' Jakoeok gabona kereske-

désbol, mezei, és kerti паш-

kából , sert vés hizlalásból .

pálinka égetésbôî ; efcfcvfiñ-

zésbol, olaj fatsarásb<51 jli-

márságból , némellybgyap-

ju kézi munkákból , és la-

kir fabr. keresik élelmeket.

egy a' legnagyobb osztályok NordAaiuer) egy Waiden^'

közül Német orsz.ban, melly helység , mellyben a&t, lak.

az eddig való felsö Palati- vagyonWürtembergi ország

natust , Bayreuth , és An- birOeágbaa Neckaron alúl.

»pachHerczs.ket, Eichstädt, Hordheim , vs Gottingai Heros,

ее Bamberg Püspöks. Cobur- ben , nagy völgybemi Aiih-

mének Leinéba folyásánál,

egy tempi, deák oskolával,

508- h. és 3,560 lak¿%tókngsi-

bonát , sok lent , krumplit,

komlót é* dohányt termesz-

tenek , és sok bi^kAtcioevèl-

nek; vagyon itt |ryélo«sglyap-

ju , párkál, és kapcta szij-

vés i és feste«; nevezétes a'

kereskedése dohánnyal * fá-

val, ée gyolcceal. iWilfeii-

nak itt büdöskö báDyák is.

Wordheim, mvs Würzburg nagy

Herczí.ben, Rhön fónál 760

, h«4u «¡Érfal » d gftbon aj,i тф*

sarga cepa termesetéáseíy ¿»

gyolcs wôvéjisfel. :\ tósí»i

Hvrdtitpiftg^ Norrköping ,

copifti.i iCiÇ*? iJJo<t Éa "Sz-^íw»

kelet Gothlandia* Svéd- «ait.

ban Mótala > Bävicken Л*«>-

.eeröbölbe folyésánál , ебЗо

: lak. egy . kikötov*l> ^гЛчЦо

eflie^lí^ ЬеИу«1 egpy«rtti#«8

tulatd0O(íharékkftl ; ipb«M,

czukor ,£yolcs , bftr^^tafi-

ros fabr. egy híresifceJtfk

fabr. egy íárge rifo

gi Herczs. Swáb országnak

egy részet , u.on. Riest , és

Nördlingen elöbbeni biro-

dalmi vst magában fogla]-

ta. Utóbb több kissebb kan-

tonokra felosztatott , és így

lassanlassan ezen neve:Nord-

gau: elveszett. Mármanints

is bizonyos tart. ezen neve-

zet alatt. Mindazáltal még

7 Pfalz Neuburgi tisztségek,

Ú>8 nv> : Schwandorf , Vel-

burg , Burglengenfeld , Re

genstauf , Beretzhausen, La-

ber , és Hemman megma-

radtak, mellyek némelyek-

töl Nordgaui tisztségeknek

neveztettek. .íiovíj v

l&ordhalben , mvs Bajpr orsz.

Main ker.ben , 148 h. 1000

lak. kik sok fa edényeket ,

u. m, tanyérokat, tálakat ,

?s t. ef. készítenek , és ezek-

kel kereskednek. Itt vagyon

az orszag torvényszékinek

Hordhampten. I. Nordhirrjpton.

Hord/tau*tn , Nordhusia , (,51o
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vel , és 3 vetes féz bányá- Nördlingen , I. Noerdlingen.

al, lazatz fogással, es he- Hordmuling , his vs Angermanrt-

eskedéssel. land Swed tart, ban,' a' Bot-

dland, Norrland, nagy tart. tin i tenger obolnél, réz bá-

vetziában ; ész.ról tulajdon byával. *** i.

vetzaátót a' Norvegiar ha- Nordftrhnd , his seilet Schu

ir fiegyek ho/.tt, Lapplan- wig Herrzs.nél , ama rctte-

i , és ñ Bottni ten**eW»^bl ^íffil-á^PWiatéstólólta , melly

"W^ifíben tortén^yY^èlly^ejn.

б^В^еЧпЪеГ VéSzIétt VP, esálí

és mpst щаг tob b kîssebb

^ШёП^КЩ^квШсаШЩ ÎëA-

geri iszappal megt oîtbU hé-

lyèk^iâi«ifl*^v ffieUyWfa-*^

tets7.enehi'ß^;*<OTflnaH!i'itt

лтейе1?№йш;уЯ1^,0ёз «MtrtÂH**

lan tengeri madarah) Biel-

1yeKnW^tt^SJááfl^feífetótTáiá i

it nyúft fàbol , siarvas Nordstrom , l. Mälarsee; ;

irhából , vadahból , vad tiurduht , egy a' Hebridi szí~

irnyosokból , hihészített getek ktt/.ûl SkolíiaTayrie

apja's börbol , halból, és GréfS$W?nd¿wc! .гхэчэн Jg

íbói. A' Jakosok barom Nor«, X5»° C;4' E. S*\ i8a 4»v

(yésztetésbol , halászat- К. H. ) Tóldcsúcs An^^ítófe.

ban, Sz.Péterszigetéñ Them

se torkolatjánál , Shernesz-

ViHet9ádttf¿«ferifeíftí, A'Mönft^t

gyül&ftoM^e&№lfträi№{Xs

seregek elindulnak. Vagytm

égy világító tornóla J*» s

pad, Angermannland , Norfolk , Grófság Atígrtl orsz.

il. land , és nyugoti Both- ban, a' német f efigerv Suf-

fHlh. IÖi4f№V^a3h^engbt4U

■ь1\цbi*it4&lm*9* taftfcbrig-

vagyon. Egêszëii ïgffms

lyeklíebyiés.m^fteíf'fiuHíütft-

j7.lt ;Swerigeitöl eg«sz Tor-

•ä foiyôig tèrf ffd , es 2864

mt'Ú térségén csaft 18.3000

к. szánilál. бок hbsztkíák

v-ak, és í'olyók vannak bel

ieben, t.sak a' parti kör-

éke lapos béfele to 16 mf-

e , ел sok helyeken lehet

velni , de még is kevés

bot, árpát, és.rozsot vet-

!nek. A' nápnak nagy e-

¡e miatt hosszú napekban

egósz 12 hétig aratnak.

en tart. igen sok jbvedel

, vadászatból , fa mun

tbol , szén , és fold olaj

ít.éábftl, gyoles s/.ovésbol,

kefceskedésbol élnek. Fel-

tatik ezen tart. 7 kissebb

t.kra : Gástrikland , Hel-

fland , Häriedalen , Me>

j -o - -7 -,t —
emudvíit'ií evffl ,пмълЪ-1С

ind , egy tisztség Norwe-

Drbntheim Megyében ,

i Q mfd nagy, nagyobb

ét foglalja ezeii «Megyé-

.Szàntïtalan szigetek van-

ж* partjai h*i>rÚl,melyek

iil többek d¿li Lófode-
neH nevezt«íftéí[?|'fAf,l<eg-

¿bb délre fehVo Varöe

etéfeenjVIóshotf lebsarfclés

frtirét, yáeytífí íimW' hites térmèsi-ztt

l^rdmU^dbahbittisók "fnetíy&bnvbrk

>h ?$éà balftk<T8erHhli'tie- mozdítja , *s.még a АщМк-

Ьге , l Coníe.^a лМ% с)в{й« iiii-ÄtfMäh^elidiiitofi»^

. lex, III. DAß. 41

mékeny: sabouára, kiváJl

árpüpk » 'de Feghíre'áebbaá'

>zté*itó.-*-!aiízte»eí ,
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kereskedése igen hasznos , ra Oenus vizével ; délre a'

valamint a' parti halászat- határai bizonytalanok. A'

ja is. A' nevezetesebb fóji : RÓmáiak Noricumot 2 arész-

nagy, és kis Quse, Mave- ■ re^> u»'<mi.'NQricum Rippen

ney, Nenn, Yare, és Bure, se, ;és Noricum MedLterra-

mellyek tôbbnyiré íhallal neumra osztották.- Folyói:

bövelkednek. Ezen Grófság- Duna, Oenus, (ion) Anisus,

tól veszi czímét aa Angol- (Ens) Mürus (Mur) DraViM

Lord Howard, NorfolkiHer- (Dráva)Savus (Sz&va) Jova-

czeg. Fö vsa Norwiéhi- vus (Salze, Saltoa^i yïfegtyei:

Norfolk, kereskedo ire 'a' Uta- Cetius (Kahlenberg^ Alpés.

son nevü Grófs.baniy Vïrgi- Régi tàikosi <Seltàkvî>A«*otb

nia észak Amerikai .«aabad Bojok, Cairnusok, SennoiW<;

Státusban, James fellyd Che- fö Vsi> B^odupüm. (4i»rta4t)

sapeak öbölbe szakadásá- Joviäcum!, ЬтеяШа] tiLjasuria-

nál 500 ház. 7000 làki cumV Juvayia' {Sâtoherg).

Norfolk, Angol sziget'üi déli Nor*íír*a^'Desean»i: ^üerqzeg'

Walestöl keletre ;ú)' tîollab- falu ja kel. Prussziábaray In-

diában , mintegy 6 angol sterburg ker.ben, Pregel fó-

mfd hossza , 4 rñífd &zéles , nal , sek-malmokkal. • ч>/

igen dombos, iiémely széles "Rormandia , Normannia, más-

völgyekkel,e>i késkeny mély kép tiant. Fr; oríz.baln Here,

lyükakkal , és sok erdokkel; czímmel , melly re'sz« ал

ébzakról vagyon ama' nagy egykori Neustriának, \nyug.

200 ölnyi magas Pitt hegy. felé Bretagnei tengerrel , é-

A' sïiget kozepéft vagyon szak telé Picardiávalpjjelet

egy tó , melly minden íát- felé lele. de Francewíi^ del

. ezató bé 's kifolyás nélkül telé Per.che'pManie , >ёб Bre-

legnagyobb szára-zsáíírban is tagneval határos; < Ezeâ! ne-

mindég tele vagyon fris viz- vét vette a' Nomiannvreek-

. -¿el. Gazdag a* jeles Folyók- tól, kik 10-dik Században

kal,új Seelandi lennel, fèny- itt telepedtek. F«g$*;ll 647

, vesekkel, szénfával, pisang- Qmfdnyi terseget/B^Terblu-

'j fáv¿t,nádmézzel,krumplival tziókor a i/a millií>Tft< tfak.

taftékkôvel 's a' t. 960 Ango- volt. A' levegöje hideg^azért

. lok lakjáb , kik igen szor- bora sinesen , ellenben an-

galmatossak. Лз**;>ь.. • näl több gyümölcee fcerem,

Horfolksand , máskép Bay Sit- mellyböl cidre , (alma.', és

■ ka, 'v. Ts^hinkitaneyte-nger kortvélybor) készítetik. A-

öböi »Amerikáfna^8zpnyug. i/.oAlíiV-al iok gabÄtBäfe^lten-

réezém • ' •• » r-jyi Л o,*} dér^Jeniád. Vagyon^eokívas,

Worge , 1. Norwegfe'J'^w^s-toH és rézbányája, és üve^íhu-

Horistown , fôheïye1 ÍRfe'irtgo- > táji* A' keroskedés», -legi'n-

mery Grófs.nak'j *тёв*ак< АИ. fcábfrgyrtpjuból-, poaaiéból,

• • merikai Pensylvanift sfzabád gy*lcsüól<¿ halhoi^str.ïefl áll.

i «-Státusban Schuylkillnél 16 Friso ^¥s'alsáNo*ttHH¿diá¥a,

házzal. '»• bu Váfí< k^tíy4siiiynig.oti*ész-

'>Hofi alpesek , L Alpesekv • '> <; • re- oizfatitf/, arnafc?fógJalja

THoricum , régitartom.'Eszakra CauîO^^yiVeKiri-Narmand,

-határoztatott á'íDnn'á'val , ' Champagne t, ШйПоЬуШеи-

hol az Oenus vizével eggye- vin^ és >A<uchfl! "-tartukatt et

аШ e-gész' a' CetiiíS lïegyéig ; peöig' Aiigev^ ÓaííiiiiCbam-

kel.re £<étiVi3 begyév#l;Ayug. -* paga» VÍ 'iB*4»io-, i*Co4enitm
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vranchín , Bocage , Houl- 131760 1. s?ép tart.nyai van-

me , es Alençoni Chwm- nak j egésségee ,égalja ,

pagne tart.kat. Most Nor- több ré-t je,mintsz,4ntó, fÄide,

mandia 5 követkejsendö , t. , azérf <a' ezarvas ;majbÁvló,

- i. alsó Seine , Calvados > Ca- ferka tartás igen jeles.

. ■nal, Orne, ее Eure oszt.kra A" fában fQgyatkozéSt,$iíren-

,'r.i'vagyon részelve.' > ,i a <Ч -^i. ïtôd v asept fábr^káji sijctçse-

THorrffart i ve keleli Gothlan- т>к,,,сзак itt^a". o|fctta-

- diában. Sved tart. ban ezüst lálni4.nübány gyapju szö-

- bányávaL ■ ?■ 's > «•«/ vé$t< ,A?'>VBa>?.y o'i .:.-»л>

Corrige, 1. Norvegia» . Northataptán-, Nyne fó«,á,l70J?o

TüorrAäping , 1. Niodfcöpiag, LVHtnestoek légsagjiokft.va-

Horrland , 1. Nordland. j\ LÍsájeokíJiocsi, és ig£sloiy,ak-

fiorteap,. Caput Boreale , Eu- rávft^»^16y ,és» kä^i £sz-

-í nropában legesleginkább ész. kö/.fckre néíve. A», egyenes

ra fekvö tenger fok, ész. La- Pye-Lyes sikságán lûfutta-

plandban. Illynevü Nort- tás vagy pályázas tafjrfcetik..

cap van Guiánában, déli A- Northampton, Grófs. esz. Ame-

m«rikában is. rikai Pensylwania Bzafbad

Nor/, (Marideljegy nagyré- statusban igo □ mfdnagy»

sze az Atlanti tengernek, 242,50 l.kal, erdös, eS;^5po-

melly Amerikának keleti csáros. A' föhelye Eaeton.

partjára , és déli Ameriká- Northampton , 1. AHento\y|i.,

юак egy részére diil , és en- North- Be wick , Q;'. §',*л Е.

nek fôrésze a' Canadaiíen- Sz ) va Skotiában, kel.f|^ot-

»«í >ger,a'Mesicoitenger,(meIly hian Grófs.ban, egy kikö-

i ,h bülönösaen Mar del Nort- tovebniii ', , •■ • э y

.aiífciak neveztetik), és Brasi- Northfletdi falu Angol- ,Ra,nt.

, - 'i liai tenger. и1 л->ч Grófs.ban s/.arvkö bányá-

Norí , borealis , nagy fó ész.. val.; ,, > > .'чг'ая

i • Amerikában , 'a* Canadai Northfluts , 1. Hudson» é?JE¿ra«

V,^ tfangerbe ömlik ; illy nevü vo 1Й*п<Д «гm.i:. >¿| ,и,1яЛ

j|(f6 van uj Yorkban is, Nort Northfolk , 1. NoxfpjlkMyM/

/l.í£íl,ir*r vizébe foly , és Me- Norf Лир, vska AnflóÍ(C.<>pnSTaIl

< t.sxiluiii Aud.ban Vermegói Grófs.ban ; faa¡ék*s?ágga|, éa

t«ngarbe ämöl. v ezzel yajjo реу^Цед Msdes-

Hart , mvs alsó Seine • Eran, kedéssel. /. .Дл?„ш1»т1кв

V Qsat.ban Erdre fónal 3*80 1. Шгу^я^ч^з гВ^ч^й*» Gróf-

¿w itt ezokják le rakni a'Nan- . аЛ^»,«г ,B>er.gí n4gy/I|ejptzs.

,; iesbe hordandó vasat , fát, . ... bftn*aWleAjvÑ>i iftiní} 1АфЬ h.

kös/.enet, és más portéká- 900 1. vagyon ker»&k*dése.

uriH(*vif üs ,Kii-ví.B(K9i NorfA/Tíairíyí.t^^eft^fe.i détíeWl

YHortelgt , tengeri va.üplandi- ©г^МадайДгдак ^*Л1Еак*1Л01

aÄban ßved ¡fcaiit.bans ibodo 1. ^ftg*rep¿ún.ílói9 ifism

fegyver,>iés,pp*zfeó fabr. ; Na»ífA-AÍW<níp/a¿* Ml4frAZi*sz.

Northampton , .QxMs, • Angol a Amerika^ , igy^«jÚtí.tóai»ad

,oMa.baníLÍnCi¡oljli,lB.utland statusokban. .Iß\.^;,d

bli»*«í»fc»nj» _>W#rwiki. ,Ox- Northronßidsiy t\^^egy^ia^rikadi

,í4V»rd>/ Bw«lUpgha¡n> ч, . Bed-„, , ^«ígítekilío/iilü^kplifti^Rái ;

4,yiÛ>rd»> HuíítingdojVHéeíCam- ^e^yr-^iUb megm<m¡ÍAg№í-

J>ridge, egyiir*»)Ket Jkijzött 3.3 td tQBonnyaLjns«.) va b >ii

.Ojmfdj.faagy. ^wa vsal « és NoríAíMicrwiji mvs ÓévpniGróf-

várral ^-.SfsuEkl. .aj4oi h. suban gyapiu.fab».. < 1 j.I *

'41 *
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Northumberland, Angol örs*. Nörvenich, his vs Ri&r Жкап.
batiía'légínkábbcszIr'iáLháj- oizl-ba^" ■''*» «• ^3\'v

lo jGfcóíe. hielly ész.rélV'és Fo«¿*í¿ú , 'Bâtnia 'ta^élvfeftî

-, ész. kel.Tbl Skotiával i kel. -Ntírgé, iived %,elvèi«i ,Шг-

rôl a' német tengerrel del. '"'^ í^ ^'f¿7bl *Ä ; t:

■тЫ »urhammal , itfügirpl ЫЛ^-!$*fVWfr Syéfcijai

uéptélen házzalj

Csak a' keleti^' _„

Tészen4'aiah*ennyire

keáVv W'déít i<4ezfe piísztá,

, és nem i» áát »üint ttbfaft ,

n > u j t. A? kíízépe, «?' határ

szílei' Skotzi* felé'1 hegye-

sek, nem egyebet mint lé-

geloket szolgáltatnak а' )ц-

hok számára. A*lák. New-

castlenál többnyire a' kifo-

gyaszthatatlan kôszéngod-

rôkbôl élnek, másik módja

életek táplálásának a' par-

tokról és a' folyókból ugy-

mrnt, Tyne, Tweed j Co

que , és más fókban való

halászat. Ezen GróT».tól ve-

szi czimét az Angol Ldrd

Percy: Nortumberíandi Her-

rüeg. A' fö vsa' 'Newcastle

Northumberland , Grófság ész.

Amerikai Pensylvania sza-

«bad státusban Susquèhan-

nahnál , kozépet a' kék

hegynek 120 □ mfd nagy ,

171*60' 1. a' fñ vsa

Nw/humherland , helys. Susque-

hannah fónál, 120 h. és 800 1.

fiortwich , vs Angel Chester

-Grófságban Weevep &fiál ,

6000 1. egyetlen egy héíyñn<-
gliában,hol sót vá|fiia^(érs<i-

tendônként többre ' megy

mint 50000 TorináTa.'A'4№t

só is reá megy itt eezte*n-*

donként 45000 Toimifd«;

foglalatoskodnak ' afcbhkf-

vül még pamut fonással is.

flortons bejái

ti partí

ba.

Norfonjum/jtengerzugaz ész.ny.

partnáJ, ész. Amerikában.

а Щш^Ф

szerépt, «Saïl^SklSfl": ^nfa-

бок 6zerint pedig ' díoaj}}.

Ész:r^l dÉffe^lë 'Kölen vágy

Kjole'n, vagy Seve Oevü (Se-

vegebirge^li 1 1 ' 1

nék к i , '"° "

 

О i —<—t -"43 Tí •JaJ""ЗТ ~чТ»~ "
A legnevezetessebp гл Ijiegjr-

fokok ész. Telé esnéKií.j.

N ordcap,és Sta^d^feJéXtBj-

genäs. A' megneviiíéft' Сей-

gereke'n' kiyut", " г^|1|Уд

számtalah oT)Iöwetl Ц| |j

beleket foVmálriák'^á¿ ors,

ban NOrvegiánajfrepdkíví

nagy sokasefágu /ог^аЩ,

patakai , es többny ii)é |ulj¿

Í16 hegyïfojoî vánñajt,

lyek közül ьркад a' Y'ys%\

szakadnak meg. л* »<««'«»■»

tessebb "vízeíif..
T3ffkÍnMéWlJ ?es°';To>aiflAl.

tayak^.ámat mlilyek^Œ
jele>íebb&rt*

т^йШЗё^'з

* tfsüta'j; T.



ben igen meleg a'

nyár , a¿érvt közönsegessen

9 .vagy n net alatt meg-

érik a' gabona elvetése u-

t in. Norlandnak, es Finn-

mirknik csak nyarok és te

le к v*?y-p > &' tél Bebes-

sea eltelik 8 ОДОДЮ .viele.

■ ^•tiMíwHitífl^ eJ,4f.Mtak no_

s^iasraj. jjyre n j |kiilö ¡n b özö ;

vär'ban a' leffhoszabb nap

kép

 

8,
fol i strki kernt, alatt 24-

jg_ еч/Лга .Xegia^Dy^,€е к vö

t trt.nyokban 2 ifi holna-

pig tart. A' tart.nak teraié'

kenysége- с

va^yon 70 [

ppen a' lakosok Norman-

nusok , és Finnlappok ; oily

nyelven beszélnek , melly

keveset külömböz a' Dá-

niai nyelvtöl , az elsök Lut-

h?r vallását követik, az uto--

biak még nagyobb rés/.én

pogány hiten vannak. Egy

vice Helytartó által igaz-

gattalik az orsz. kinek a*

Megyebéli emberek alávet-

tetnek;és 4 megyékre:Chriâ-

tiania , vagy Aggerhuus ,

Christiansand,, Bergen, és

Drontheimra osztatik. Nor-

vegiáho/. számláltatik még

Faröer , Island , és Grön-

;Iy , és alig land. .A¿|f& vsa Christiania 1

i szán- i¡$M ,'b1síií ¿anuáriusban a*

tó földje. A' legjobb gabo- szbvetséges hatalmak , és

na foldei vannak Christ iá- Danusok köztt tett békes-

níai megyében, kivait He- ség által Norvegia a' S ved

damarkban. À' fÔ terrae orsz.gal eggyesüle.

sei : vas , sok helveken , füerwegini tenger , 1. Nemet

tengei>tt({f|(Vl

Nurwich , Venta Icenorum , fo

vs Angol orsz.ban Norfolk

O l > . V y OVl» XJ.Ï71 V С II V- I_l y

de le^inkább a' déli tart.

nyokban ( esztendonként

mint egy 50 e

xa F— \

)ooo ha-

eszt. mintjó fontnyi )

egy 3000 hajó fontnyi ezüst

(Telette kevés) márvány ,

alabastrom , asbest , ma

gnes, amiánt , krystály ,

gránát , jaspis , , ágátko ,

oml

kukoricza , igen s
'п.

Grófs.ban, a' Windsder és

Yare ószvefolyásánál , 7500

h. 38000 1. 1 1/2 mid hosszu,

1 1/4 mfd ¿zéles ; vagyon

egy kathedralis temploma,

44 más tempi, gyapju ma-

teriákra való kézí mive:,

kaptzaszôvése, selyem ké/.i

mí ve ; kereskedik ezen ado-

mányokkal ! szarvas raat-

háva}» és koszénneliíi^ . -to-Sf

eper, déli rés/.ében igen ke- Nórwiph , vs észak Amerikai

vés gyümölcs ; Iovak,szar- Connectitut szab. Stál usban

Vas marha, juh , sertvés, New London Grófs.ban 3000

lávor szarvas, öz, medve , 1. sok fab*, és kereskedé&sel.

farkas , enni való vad álla- Rosen , .Nose/istadt, l.Bistritz.

ti, holgymenyéfc, torkosbor- Nossen , vs Száxoniában a»

zok , Norvegia i egerek, ha- Ertzhegyben , a' Freybergi

la.W.t -í»4iyÍí Натаяв» «§SÍ JÍlMláftPal й*^*в»Ло1¥4гга1Л

nal'$$ш$гоЬ**Щ~ ,u^*iÄ^ftuil.lii ' г.

3zóK jió^át

Sailli4! ^ñ^lnV Yütär ^Sî^ftÎA -5гэ lßfi.j-ii.q

xe*ieiiët fibr<claniВ|ЩМ Qc- JSossiweh , tó Afrikában Mai

^zágokra j ^.^íe^0 çs.igà\, .^^^S*^jg«^mi>«^«ieH«>v|



Nassuyrytek , I. Ansario.k. nak T.

Noit a ¿\i'iiora del Destero, LS. kázni i„

Antonio. . az Idle> D"'

Nuto , Уni diNoto, Netraaval- folyók. A' fo

Us,, egy a' 3 Siciliai tart.ok Nottingham , Trente folyónál,

:zül,melly del, és, kelet> metlyen keresztül egy' szëp

ellyet hajo-

, ezen liivùl

lame, és Saar

Lium XToisxi

felôl a' lengerrel, észak fe

löl V;il ñ\ Dem'onával, bel re

pedig Val di Ma/.zarával ha

laros, vagyon 4,59000 1. ler-

mékeny (gaboria»a» hp_rra ,

szarvas marhára , és méh

tartásra né/ve. A' fo vaa

Kot» , (36° ,50' É. Sz, 32o.45' K.

H.) fekszih egy meredek he-

gyen , Abiso fónál , melly

máskép Acellarona.k is ne-

ve¿tet.ik, de a* fold indulás

niiatt 1693 igen elpusztult,

és пега niessze ide uj varos

fundáltatoU , melly Noto Nouvion, vs Aisne Francz. os:

,JH»ovonaIf neveztelik. ban l'jï h. 3360 l/ S .^'^

A'ottfitrg , kia fó Lüneburgi Nova Antevutrra , kis vu tí Me-

Herczs.ben , öszve kapc.solja xikóban ész, Ameritaban,

, n}agá't,az ugy nevezet.t Lüb-

mühlnél .1' Luf'he fóval , és

ewel eg; ü > végtére Ilme-

nauba szakad.

Nute, fó Бг .- ndenburgi vá-

lus/JÓ M ¡rkWtn . a' Claus-

kô bid van , a* vára'disze's

és 30000 i. kik között 3000

kapf/.a s/.üvö , a/.on kivül

selyem, pamut, fátyol, fe-

kete csipke, czeruza, és cse-

rép edény fabr, mellyeknèlt

nagy kelete vagyon.

Noudar . kis vs AlemtejoPor-

tugalliai tart.ban egy meg-

erosítetett várral.

Noussanive , mezövs Amboina

Ostindiáb. Vic toriaszig.Uefi vjj. — ,

várfedezése alatt , sok szek-

fü borsáról nevezetes.

véra Cruxtól 17 mfd;Püspö-

ki lakhely.

Nova Braganza , máskejr'

iro , С 40o зВ' '¿o''

К. H.) mvsBeiraF

liai tart.ban, Vont

latjánál egy kis íit>c

943 h. 2700 I. kikötövel, só

áknávul, és fajence fabr.

 

orsz.

doríi lo:, Л. lebet rajta Ь jó

káziá, Kôpenicknéla' Spre

fóba iimtilw
toba. pmuli. awMvüi, со laj^uvv

Atteln, vs Ríos volt Bergi Nov^tia, szép kereskedb vs

r^,iW*n ОГ.ПП lait. kÖ/.önseees kikötövel. Pago
л— j — i

közönsöges kikötövel, Pago

szigeten , melly az Adriai

ban, mcljy esz.ról York, tengeren vagyon; taríozik

es Lmrolm.J, kel.röl Lin- a' Lomb. Vel. kirs.hoz>0^

çolnnal delröl Leicesl errel, Novelarse , vs a* volt Mont-

nyugot ftlöl Derbyvel ha- bl.u.r. oszt.ban Cénishe'gy

táros , 33 Q míd. nagy; va- tôvében ¿000 1. Piémont Kir.

gyon 9 ysa, és.vára, »68 ekl. Novóle, kis erosség ' Sité/1 és

Musone vizek között, Piave

o-ztb.i.'i 2900 lak.

"Nottingham , Grcfs. Angol

K„„ 1!., Ao, n/1 Y

 

gabonára, komlóra , takar-

mányra,é(lesfára nézve; va

gyon köszene is, ónja , éí.

építésre való köve. Szar-

vasmarha tartása jó állo-

potban vagyon , a's/.árnyos

alia ti közüi hiresek a' ga-

íatnbok ; t"é X'ója ezen Gróís.

Ota'sz' 4os'ztál yban. 1УИЙйгв

ors/.. ban Exilesi szoros já-

rással, hol veszett BelleisleTÙ.I

Novara, (4¿o .¿6/ 38'/ E. Sz.c¡6c

17'.31" К. H.)i'ö vs Agogna

oszt.ban Lomb. Vel,' Kir«.

fekszik dombon, Go^na fó

nál , 6 mfd Majlandhoz ke-

let felé;VA egy régi kastélva
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orsz.

Ii az orsz. fejedel- melly a' Girace tengeröböl-

mi czimét is. • >. be öm'öl.

Novarete, elöbb tart, a' Pie- T&ovoiOskol, vs az új Lengyel

monfci oszt.banMailandban, orsz.ban. '

Püspök lakja kinek világi Francz. orsz.ban. 2.) 1 r■ u

hatalma egész Lago Mag- Britannia Romanában , Re

giore igkiterjed; azért ló- gnusok foldén.

háton mindég kardot hör- TXovito, Iiis fó Nápoly *

doz oldalán,valamikor lova- Calabria tulsó részébea

«rr>l r visoli «mm. fejedel- mellv a' Girace tencreröbbl-

monci oszt.banMajlandban, orsz.ban.

a' tulajdonképen úgy neve- Novoszello , rnvs Bács Várm.

zett Milanese, Vigevano és ben , Duna bal partján, U-

Angbiera tart.ok , Vercelli korvártól 1 ora F. U. Cseh

vidék és Me ~"

most Olasz

V.nak

teszi.

Nova Zembla

Nové , falu , Bacchiglione O-

lasz oszt.ban nem messze

Drentatól fajence fabr.

THóvegradi , Novigr.ad megerö-

 

ter Váradi Generálságbah,

azon nevü patak rnellett, a'

Gradiskai Regement 8*. kan-

tonyaban 67. haz. tul. kát.

pléb. 's vásárokkal.

síttetett mvs Dalmatiában Nuwaja He/itга , к er. vs Mo-

egy tengerobblnél 100 h. hilovv Orosz Helyt. Soz fo-

, —

Zembla ,

■ , vagy Noraje

az*. Neuland , a'

jeges tengernek egy ága ál-

tal el választott 2 nagy szi-

get , mellyeknek mint egy

4000 □ mfdre megy a' tér-

.Jara, (4.5° 48' 43у

з8° 22' 40" К. Н. ) kis

Modenai Herczs. 4070 1.

N ovi , mvs Horváth orsz.ban

a'Magy. partságban egy ki-

Wel , a' Segniai P'ispbk

lelye van 264 h. 1330 1.

szölft mivelese. Itt vagyon ségek^ az Archangel* Orosz;

a' Modrusi káptalan , egy helyt. Csak az ész. nyugoti,

kath. plébánia , eltörlött ész. keleti , és délnyugoti

Paulinusok klastroma, 1 vá- széle isméretes , az egész

ra, egy harmintzad tisztsé- délkeleti partja isméretlen,

ge és levél tára. és a' jeg Altai el vagyon

"Not// , vs Genua Herczs.ben zár.va. . ' A* Weigats ne-

5370 l egy erös hegyi epület- vezetü út választja el az O-

tel, itt laknak nyári idüben rojsi b'i'r.tol. Egy áfcaljáhan

azelökelöGenuaiakjiitrakat- pusV'ty, ^elol jéggel -, és hó*

пак le leginkább Genuaból hàlmokkal f'edve van ,

Olasz orsz.ba, és Német orsz. mellyek miatt nem is le

ba bordando" pprtékák. het lakni , semmi erdejek

Noi>ibqsar , 1. Jenibasar. niricsen , találni mindazon-

üovigrad , mvs Horváth orsz. által némely helyeken' e-

gyes torpe nyirfákat , né

mely vadakat ís nevelnek,

ugy mint4 Vad ozet , f'ejér

és kbzonséges rokát , far-

kast , fejér medvét nyáron

tengeri madarakat ; ffyak-

ran sereggeL jónnek a*

ban Zágrábi Várm. ben Do

bra fonal egy v^iuratf

TSpviçrad , 1. Novegrádi.

W'witle , 1. Neuville.

Tüoviodunum, (Nevers) és Nion ,

két vs régi Franc/., orsz.ban.

fiovioitiaguj , 1) nëgy vs régi



 

 

a* közoneeges , jw- fa , es 4« k^házakkal ,Л<5#оо

■'- А 1 ' " L (У3~4лк .«zázadbao volUk

400,000 ;>.) kik koiö£t igen

6»k nenxet roeeAesemher

volt , 63 tempi, до v\l\Uii М-

egy B$jn#e|iosko}4ta ;l^gcyik

felében , mellу Sophien-

stadfcnak ,ne«awtetiíí

I ft -Ж «МИ» »Дн#?аЬ

puszta gyakran meg-

-• . ,е6, äfftet!:,

i Ít £,^. f^boszabb *isàaka 3

, bruariupi'g

, -Hlu .Itrande

:bifl*Af°*.^.9oo I.

, yeïeSseî , gyawü

Fabr.

 

, Yfiesse gyapju . ezdvéssel , köfalkÜ,

&-^-,;A,rf ^«,чЭ

V.,we BrieM, V« Krak^, kör- val? Van

nyé^ében

Wownmíatto vs.

1 éjuüjfc,V <SM**Ai.i tfite-

щ EteékH pteJktjéjá-

^annak ä'.ivsWaJboftibr-

mellyek yifcprJatásKpnJb&ri

, . оииишаи gyertyatarló , viaez olv^sí-

Sanoki kerületbeh, Wirva tásra szolgálnak ; keresbe-

' '.'folyonál. , , , . .0 di^-'.mé» , tartományoitbtól

Jíéwpmidfio » vs, Warsó' osjstá- béhordott portékákkal , ¿»

( ly'a^ai}.jftlica folyónál 95 hazai* adamányokkal» «оЙ£

'. ^. 9000 "j, . ,.t Nowgorod Sewer*к , at. а?? e-

j$ówemia¿to\ vs Krakó' osztá- szaki , mivel északról -fek-

lyában ,Nid4nak Weichsel- szik Kiewtñl (ôl° ó*' ^ Sz*

ФуаяапЭД ' ]„, 510 tí К. H.) vs C*ernigow

}¡BíWm'V/ifiM** Neustadl;« : Orosz Heiyt. Desoánát$ooo

lÁówgetóa 'jff'' jNowogrqjl , , bfdy- , 1« ?a »agy ,v>á6¿rokk*afc9 /

/tartp5^yMu5?ka,,Örw% é- Nrwgoroití cuaterna, me\iy

eben , e.gy részr51 toi fogva/,M»ta folyíót, Wol-

вД S. Petersburgi chowval rjszve к*Й*х.М**а

^Г/,^е5,Jtöbbnyire lapos, foly¿n a* lUmerfe'fcóhgíoVató

7%lf$j^&y erclos ¿elyet fog- vesajedetoaes jútaeáfcñaby el-

'"""^ j ve JJiaiistQh W0S7-

, , , belyt. Bugnak Webisetóe

' ^rn^rw Л ,,ft t. va«j*efoJy*s/ " ' '

¡A íaíteniány, Цгепг £аД>o- No«-iÍWfft^We
való í»éfolyAsaln4V^e.jÍM>H:

,'<fl-^ÍMpoj*.í>i е-

,Wor$»nl*s«h , lO»osz

—•«•im , mellybení i4oi0nhoIv a-
T&4¥" tertaés^ïv^l/(Je^es- gy<H*ebioiVsT Л ,

л- ' * foldmívelés*. Jàasiv

>-r»- i'yiiii sin»;

„ ...xlWrolinekei* ~.

Z^aJieJ^kfcr.ületi уя Vob



— 65* —

Prypîerbe какай, м ïfW^ Woretum , vs Yonne

ÏWtfrW, . Nowgorod. - FVanctïà osztályban Serain

bvw,r/e UsoU , vs Wologda O- *f¿lyónál i?8o L 

f OHsr helyt, 760 h. 3750 la-

'«oííakkal.'ii, . ant f

lí«Wo¿tYy keí-ületi Vs Tula

rosz helyt. 170 polgár

379 paraît lakos.

Calvinus .

1 íti01s¿1iléfett

'«la O- N«*«!, vs al só Loire Frànczia

Járral , * «'FsÀaïvW ,VâP^™ =

esztendftnkent

Pud sót ádJ'>; ■

Ï4f*wdw*tfte, falu Galítzi¿

• • iJSlooí.owi kerítletkeh , v

vezetes Midöskö bányával. кег parqan , meliy fTX a'

THóWfdwor, r* Byalistok O- ^akaze folyóí -magába^ ve-

-blfóí^lletytH^'hf4^1 r szi ; északról ^g^iptussal ,

?>\WvyOtoJr Neuhúf, 'vs Warsói '"ЩеЪйг a¿, A/aJííái tenger-

oí BVOít?ri >*9T.tálybah Bugnak^'íél .a"éf í^ábescb/^Jirttal '

-b "\tfeiühs«ibe valo folyásá- " fléï ; :fclöt HabeVáimaval ,

-Л<ЭДЙ1 6«fo . 1. és egy posztó nyugot felül Nigritziával

'bzôvéssel. Endel vagyon határos, mihVegv o.oró □

J'oModlin erftsség. mfd nagy. A* kWnät toyu-

»Wtrnijrmost, h Neubrück. got felé. ' a' Tiéèfék köztt

tioivytorg , 1. Neöritarkt. mérséklett , ШЩ№Щеп-
•КочгуШагаг , vs Tarnotol O- vedh^ilW meleg^ f&ld-

-<» rosa hely*. Niec*rta* folyo- " <jè tsW^STNiluXftSeUeMben

- f, vloriiKántabktíérfíSPdikíi^ri -°jftf|k4len^pnsz

, a i V ГлГ-Г -Vй Sitt" ^ЩеКй&ууVagyon sokter-

c^orinoiwahkite^dikibrf -oiMtólé¿4nsz№l¥í&o.

b[ (fra^ta гШ.Ъщ llamar köles' . bor . A$V&l-
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tománynak, réssint Barbe- a1 parttól , 4,500 1.

rusok , Szarecseoek, Toro- Humant¿a , hires ve régi Spa-*

•'kWcfV Zsidók. A¿ elsö nyol orsz. ban , Arelatuaok

yalláa-r*/ 1 Mahomed', hite, fôidén, 141 Eszt, éltal vé-

«skan vannak pogányokis. delmezte raagat a' Római

Kertoskednekrabssolgakk^l, eró ellea ; Scipio Aera.tól

a.ran.yp®T**lV strata toi- megvét^tett.ilbiv tssaèç

lal./\A' ■,ielosít¿3*(h Török Hamburg, \. Naumburg»^* «ß

Nubia , és a' Habest hi par- Humidia , tulajdonképp *«çtp-

tok'; "ffi.UEttga4aior8zág.j i>en- mány Дfricaban Amb«ag«s

!náar><ott№¿g.»'-' vagy Fungi , - vizetöl,, ^e^gitáoa tart.ig;

•Dfeiüp^e^'Ö**^- PW»í(g« hires, tle,tt! Maseaoiss^ , í$i-

NncAr» » jr&iï njtàgoti bJfarsiai raly ¡ alatt ,» í& ;*»$*, TU&fo

SohisweMi f tartoroártybap» regius, -Király^i latas ; .rjtfc

Schiki HOhánságban ; 500 h. született Sz. Agesto» Dok-

• ^lallí»kmfií>re«nhegyv.árral tor , most Bona ; Oiría

lHuddèbhftîlaiyxi , v¿ Bengaliá- Massanissák lakhelye most

ban, Œwtagés My©j*ál; egy Constantina ; Zácna- R¿-

Hxndui saoainariummal. maiaktól elpusztíttatott.

Hüdepbmg^ falu Würzburgi Hun, hegy fok nyúgoti Afri-

nagy Herc.ben,hol mpstauá- kában a' Canari sziget.keí

. ban tfiíláltatott egy 4&váuyos által elJonben , nem mesare

fórrás^melly fôvényhetegség a' Drab folyó torkolatjátóJ.

vagy .tlizeliet akadás еДеп Hun Eato , mvs Anker vizénel

orvosséíM ?i ,л '.v,i >■' - Warwichschireben AngHá-

Hüdlinptrutulii Würzburginagy ban, kézi müvei miatt ne-

Hdrêzagiségben 900 .L. va- vezetes» , 1ипл

gyorilfezöiö.imiveliae. í . Hunia , falu Mesopotaniában,

"SuettircKiSmftora'de Buenos Ay- Mossub-Basaságban , melly-

res , 1. Buenos Ayres. n . ' nél ama* régi Niniveii.VfJa

Vueva СateAte , Heu - Gaierei , feküdt 9 émbár itt kiMei

♦ eh MaU*i/ Camarines fél csekély romladékokdt&Wl-

ezigetnek fô helye, Püspö- tatnak.,1 >^ . ' «т.», qçh<-o

¡ItiYleHáe^Bs , ff«.í jsíi' i-, л Hur , vs Ploek Varséi oeztéty-

Nswv<F^aAwr*<? ¿¡mvs Valenzia ban.Nureczenek Bug Fcftyéba

^rfi.vsKiraiy^ágban»- egy való szakadásánál y- 7¡0),h.

'haaoWléífg'lnewüi 4 sKigetíbeci , 41 o l; Antaes '

egy Espafrfco faAr» 4 rto /5 Hurß , ,fó sPármai, Hertc;b«n ;

Ne^Aíf jMÖ'IfA?ur.'i_'iiiöa^-f«ivV» "i ereda' Genuai tart. haïâ-

BarfetfethhaííJiftbflilIkt^ti rinál» ,és Zerhio.mellet&ïô

idhçrsiai tyírtenuinyban Kau •■-■nthébfb föly.trul V Ьа'ча

folyónáí." .ibtífiod HuKCpfá L*ie»te»<tart.ban;^r-

Queens Gréf.bü11

>á%'» -SI iWy *vs>, *ír¡i«iiriny f* «red ,í, éft-ROee/tnél BiarsoW,

• áomb')Ft}ao.e«ia oealajyjían, vizébe ьятЬлй./^ - blcA>&

oAarRi^üion ffolyónálx -Jndíh. Hurnberg Norinberga , (49O 27'

-'a ,54o 1. ípapiros , ée ipo*»*tó - E. S». sgQ 44/, ^rnfib) ^Ja-

- fabri ittjterem a,' lag^abb ior országban Reaat kerü-

Burgund* bor., ,-j , .'чм' letben , Wöhrd»f ép Gostén-

Hukahiva, l. Baux. и - hof Ьа£У külsö vsokkal ¡

•Nb/m, (390 48' É. S/. 160 44' keresztûl folyja a' Pegnitz

К. H.) vs Valencia Span. folyó , egyenetlen helyen

. Királyeágban , nem messze 200, nagyobb részéot c«a*
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vargó egyenetlen tftstákkal Imltóéttudomáííyí /iévTVOS

kezetre nséltoki »t'&agytfte-

- zônséges piatioft-í pp à*

vásér plata, «l*lly^5',98fe Q

lábnyira térjed>egy rfiestfctlawoyira torft-u/ ецу mesitT- . ',«апу^«магв3*у ¿< ^áRJjltre

séggel csinált ^gi&kúttal; W, tábak• , pápiroq v,c¡

a' vár, Vagy •èj-Cs^g 9(ty tlt?-J 'tt?ö JT miûâàmoJ ágy

gyeà f*Jcszíhív ñiéllyiVek t*^ "-ni.ioirfi«xLíi u?.

t kÖze'p*bwl 4' Hohen -

tíírsatég. A' vsnek mátden-

fel'é Vjfiinab nagy Számmal

ës" ' iê&Mnt régi- fabr* i-úgy-

%hib«f.ntuкör .f«áiwanrrá ,*<a-

arany ^¡Jtejítdrófc,

kar-

ngy ¡ne-

Veüetó api*©1! p*r*ékák U'HÊs

- 'fát«k S* seierefcvfabrikiáje .

i J^abU Y^'vV^g5«jeoitt. sok

raizólo, és rézmetszft , és két

iiiriTfàp'pa tteiftáltíiheiy « nève--

« ttet ikëppen it a' «onranné,

• erf ;^TpMg*M»Ril^ritérrrièMéî ,

íu^eTszámmat^ítJkaz ke-

rèRkesdéssel rvbberrnfaatbV

kitldoséeéel is fegbilatoskiD-

dik a'banká<**rv íttí lakik

C'egy Kif. vs Коггиаяатшя ,

egy:felsi) posta rtiez^Ritt

vagyon az Országi törveny

s/éknek , számtartóság-

na'k, 4s kereskeftéabélbto*-

vényszéknek is hetyeiovro

fUirtirt^en , \. NóertiiigemuSVSH

"HtttpuF*, nevezete* i-vsi Sehdi-

kek' «rszásráÍDwíiivBiiMh»-

< ánban - Lab«r**aTÍÍoiraái>y-;

ban. -píiT/A еопщЯ ,1 ,

Naídí , I. NeustajdfcasnO тоодК'

zoller Гай1<Ш&Ь>дКа10 Штп

bérgi Bóíggpéíoki'a'bizatta-

to*tJ v&Sjyont áq'teínploma,

. - taeltyék kö^ol' ^nevtfzetes-

sebbek : S. Sebald', 1S, LÖ-

-г riritz tempiomâ- Jf"knirid a'

kéttô szeglet kovekbôl va

gyon rakva. y >az ^sgidius

temploma Olasz izlés

szerént • vagyon épitve ,

mellyben, valfimint a' Klá-

ra templomában is a' leg-

régiebb iiveg ästest találtii,

melly tudniillik 1278-ban

szereztetett ; a' Mária tem

ploma egy mesterséges o-

rával , diszeskedik , a' ta

nátsháznak vagyon 275 láb

hÓ82Ú tornái za,íi emeletekre

i mindeniken vagyon 30 ab-

í 'ta'k , 3 nagy pitvar , egy h. , .. »41,.«

-'bbithajtásos Szálája mindeii Nmj/o« Noj/Waw N*№»Ar\fe' , iîtvs

pszlop nélkûl , sok szép , és

- /¿ítka pajrolatjai , többnyi-

revDUrer Albertßl ; a' Já-

nos temploma udvarában

vannak Dürer Albert ,

, Pi+kheimer Wilíb. Sarhsert

János koporsó f kövefl« a' ^s^-la¿^,^^^WoX)icMftM

< 'fegyvertáp'^ieX «И1е11уа*к < i$¡é*ek <кЫЫ, kefeti^hídiéríál

mind a' két Tf&? ép^ale^jei uf^oe^U^n gazdeg iszegru-

390 lépés hosszijifci a' tmtfltíí borssal. .ft nóv'oí

■t6¡ház V "ft'tO Vegy^Än- itt Кй»агЙ1гД plebánias ifaHi iAití*

•testi gyafcoifiástfá iútintt striánAk Ens áUH lèvôjgBé-

oskola , egybSd№*narium a' Hcsfr'erdô alatt fekvô-'négjfe-

neftazeti oskolák- ЪааШ%& ■ debed , a' JDünáTOalvnyógot

jimoly

rakiatnek;

i'ety aî'lbAiiydir «nevelésé- be mennek^ Я И ,*^->г-< i-

' Tfe1 'ézerzett J'bsííoieí , vasár- N^íAe , kls folyrt j'^reletkezik

' napi raiibló^es-kola a' férfiií Szaxoniában Jüterbogknál,

gyeVmekek srárnára, és ter- S/.axonia , éa Brandenburg

MorVa ^©TstíáglaítenBiliinni

kerületben , eg'y«èHeIybÉH

kápláiisággal ^ï^eftv^gyxsT^i

forrad MI. egtyiniígv lùe^y-

I neto » '*$v ébens cfekwíifc ? f «á-

gyon грв^Ь^^.^^Ч3^
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lü$zt,1íA*árt të"s»m , 4s Pots- posta fitotf. • 1 " í1<"' ^ßlt

,dfti»ftáilftí Havel fóba Öm- TUyekiöbing. miopia , Ttofalïal

kórUlvHít fo vs Fabitér'Bá-;

ïîaMe**** , ab *Nootkas«nd . *iaï Szisétbèti 200 h. é> W
 

Яуа fífímarpen&^v ben á*Wfet^né^va^obV-

/^«^yr^ire Wpát»»hl*iid Nyetteát,^ ^aaWrM'D áfalii

By^d, teftfcban , ágjr* »l<*v*>»te- szigefen , üz tengeri ftereá-

^b|¿tÍ4n ryetél/tfaltfi kü- kedés*.jva -.l Г?"7£*оЛ

Wm^s,égneteMrittíépbi 'kíielly ^yirtgyfíákit f ^Шрея0 irfvifSiíí-

(j*mlo4$Qpparberwef>^ Vagy boles VármiüWm Hi^àïV ^f-

¿JÍ^PÍ^rííergnek nWztetik. Iekésfl. Kalíó kö/.tt. F. Ü.

V^nnftk itt igen i<5 rézba- G.Károlyr es GDessöif i.laft.

пУ4кя tfflhány esztendßkkel Magy. T6t. hát. ó-hit. even.

elöbb,ezi>s4 erek ie találtat- és réf. tul. pléb.val. Pósta-

tak-¿ ajwi4ntkó sen» bibtfiíík. váltással , jó határral. ^

N/íiVof¿ я rí*l«i » mvs Posony Wyherk , vs Hollandiaí~

Vrm.ben, also Csalokozi jár. dernben <ooo 1.

 

vs Mors Öa

kp*^l Kraek Ujvftrhözv F. U. szigeten 690 1. egy kikötö-

VmÇftlfiy »мЬк« Maty^kath'. vel , tengéri útazással , êfc

vHVnftWto ifcempl.tnál'í 'So-l kereskedéssel.

b«jR%l¡» ¡fed^arulássai; ter- VytOping , ( 58* 45' íb^É^.V'

"FKeflyíh^tárirali «jriqoi; 34° 7' К. H.) fñ vs'SüfceiÜ .

mannland Svedi tarÇBàù

egy hasonló nevü fónáí'i

tengeri, és vásáros ve' её*

v4rr«l . kikötövel, <2$Ал>

Wyfafíg,b 'Pls0b\i*gum, fol eró-

sífte^№ ,ys a' - Fünen Dá-

niai s*igeten , tágos к i kötft-

yéj.nt Yfl«y«W» itt egy kir.

v4ffli,(^rtgy-)aeiiki nem szök-

hetifc^ пад-у Bexten keresz-

Magyeh ítt'eigyi

hadi, h»i<jí qrjfceten, Àawa-à

zás, 4 njiftíítart Seelaediábai*

eges^enjelftërtiiteiteltiat tSvla-

л ?k. ftt'j*í¥nusek*Al-VVffáiosf

üledékei között. ..ч-i.iïfmèV

várral
Vannak í'tV àczéîf,. _0

posztó, szattyári, siVa^P

papiros , és keméhyí?o9fe

A* ft nyereségé %*4№>&@

sal sárga rézzef , és"tátfof

készfilt porieká'kkal кЭД2

földi kereskedesbßl fö.n,lÄ*

VyzÇfFMfa>r:>Un®i>H re ^Fift»^ ЩуШкл iЩЫшьШкп

la3P,dÍ4i>»n Qeterfeotten' i^i't.'í a^Finnï 4ёЩет^8ЬЦЩ¥, - ¿»

llfj^ A'( ÄQttni terigerSbölii lak/^iiÔna^eVlliesTité'sfiBÎ^

оЦ}ик^г^кеЙевя«1п"| nîinuQ és' balásití^T érflè'R.u v "У"

>Ш^кед. , Mark« ,Я ^4*^ ЦгЯф&ОДгГ^гГа&У^ггйebAïJ

S4p,ropyy,ffniiben,Soip#ony-' ábáñ. nr,(¿vnnii¥i тчп ДЪеэ

+0^ i/á.mSü. ,R U. H. B»^'Ny^nвЛí^l»íЛ•(?^,!Hr.íifîйíla^8',

teifh^Zfy,.^«,. Németek, k«tr Bájor1 Ó¥áz\4Sa¿ fora^
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îiagy kerttel, ifli egy bsftft, tovintegyl 1г4оЫ1й

, С & 48^ ,43' д. y%W¿-

Sarg Orosz . i^ely.^.Дадег*;
 

Itotovel îooo I. evezokkel ,

náltedéayekkel.Jtereskedik.

. "I|t „Kotelett békess^g j7aj.-<

Tken'.3P À ч£ Syédek , és

Qroszok kozptt amasokâig

tarto északl had ufcän , ezen

békessqg„ált^al Lief) and , és

lAgermani*lan,d. a' Svédek-

' tôT a' Muszkàkhoz iott

várban 900*"ап Uk&tfktf V&-

rának eredete régi, Х~Ь1\?

kiríátjwiJDlko eí)edetl*,»ft<e^e-í

lÜMMV^tgy Jrfrráegós-ikoSzrft-'

|tófl*ési flártos ihegwbñ^^V.^

>Ma : kifc^y'»étéi. i ípíítétéVt

királyi te<mplo»ttHrai

fctttqpési s Püepükí^iezéMfél.

Бет* ertjwegtiari Vai*4,6líy-

2a vezef" testvére iflcHbh

m4ig^s^teb^^»8fl*AVíl^

szontag-^ágot szenve

haJUvajbtttei* « neitó

FttchStsFerete!« fipbs}

s íából csi- «bítíetoa^fhírealbtaieft ,

itt egy *2 пег0Пй$кШ*Щ.ё1

mára vaIó «opyiedtWinisASi

píttetet*. Püepbkáíg^M^rVC

TÖ1 már K. Saj ¡mi.*] kjfg.

Ьед e-mlítés ;vagyôfilV 'a*

Esztergomi Ersek"&tifffá¿ r

ganeusa ; Káptatíinnt'áVV'

Fö Frépostot 8- KáriiWítíftaí

TSjrthfy JNyd, fó Skotziában, bzkmlte, VanngK v5fis~¿t£3'

melly Kyle Grófs.ban ke- v^wiíjfjj— i.rf.«^k.a ia.;ïj

letke?.ik , és Solmay tenger

obolbe foly." :," jr. t-ü

N.r<fire, ^itra, Neutra, tíitria,

régi hires , és fö vs Nyitra

iptro.beri; egykor (KiráIyi
- -J- TV» '»1.! ' !•__»! _ • m

щ ost Püspqki /privilégiait

йвД fekszik .azon. neyü víz

fiar,|yán , Galgócz, és Vere-

Dfjiy. tfoz'tt. Ñeve^etes itt a*

1P$$P?&hyAkb ^S^Ferencz

az^гле s If, рДéЬд4s,temp1.

es¡ piastrema^ \X- Рдa«

i|ism|tnajk saáraos Çol}pgyi-

em$, a' ,»^сфеЛе${ GjnBM>4ft

•доm 4gazgatàss,çk. alattii-a,*

lQtbfélj,\Kánonok№l9Í Vip'â-

tçiSMésyFréiïoàfeyai ^íftém^

tétettek^^ypTOftiáékte ri4ri*

csak Tkeologra|h^errt3Ph;ií

losophia i» toáiiítáátf&^A1*

fogy atkozattak d «вЙ>аеШ»<-' -

nyébtîn 8'&ri,íei'>'$eM$ÁaH'-''

umban 64-*ín <^ШМЩ1^-

nak; osatatik báf^jW fR. ^áT

1б megy ei üfatwelí atief№#Уг-т

be№-:*42 - plebáníAit '

káplánságek' ¿' i$HháíWaet-_

lakisok ,(19?зб95> l?átíl rfbó^

lait«töa*v -Kit'érie* ' W

ветьей ^W&zs&élWtob-i pöVü^g **Nlj«tta? ijn ¡ .

gi lákas/a' K.Papokh4ia« Várrak.re..lK»s«)rf íedábelu!

deip^l^á' oíHwa «Лад?! pesetíWí*á*m. n«^e¿Tetét v%t^1

v%WeWt-a* *4r*r- teblNyitra Varátdt ;4 fékázlfct

¿yú viz^'f^j , ü^Jtt. \ Í»*R. • Dunán injtmsfti'l 4(<№.bdrt|$'

T^itqHï»^^)?^ W»n}».«eykÇif-. ; bebre Barb éíz.ra^ »^еЙсз*Ь? '.^

csak ñera miiínyajan Ma-, és, Tluirócz , nyu^.*ä '"r'é-"

jçyaxqV,/244^ ,Hftt- akat ,5 ч szént MorVa', Ns«iM< Pó-'

<5-h,it, 93 zsjdd., Á7,onkívül , sony , délre K'omá'rem Vár-J

l^k, a' l;raeU*Ue3, :Páruta»4-. nifgyikköztt. Nagyeàga lai '



□ mfd Hosszamint 16 , szé- fákkal szolgál. Marha , lú-

lessége külömbözö; legkes- vált juh tattésa jéle». Vi-

kenyeljb Zsárabokrét korûl. dai is vanoak. Az Ürményi

Vidéke hegyes kivált , ése. Iótenyésztetés i^en neveze-

ról , délre mindinkább е- tes. Gyümol'-sökkel is bo

gyenes, és step. Fö hogyei: velkedik. Halai is vannaV.

1) Czobor,*mellyen.Si!l.,IH- 1 Partan ***83. A^k- 310693»

van Kir. ^Benediktititóolk- ' tokA&bW/iré*To' oh, Mi*

nak klastromot építtetett ; gyarok , kev4s Németek ,

2) Kraszna Lipa. 3) Jayori- Kopaniczok Morva bata

na, 4) Ostrivrek , ,5) Za- ránál ; kat. és kevé* evans,

losztná. 6) KicseraésStrib- 's ó-hitüek. 1 К íP'áspftki,

nyik 7) Inovetz4, 8) Rado- 38 raw , 4M falvhkal, 1

sinszka , 9) Havran , 1^) várfc (Leopold várá.t :L 47

4; î

- г

számQsake' hegyekneköb- tergorai Efsekaeghez tarfoz-

lein. t^ó ,vi«ei : yâg , Becz- nak a' katholikusokiF

kó aUttkoszontbé e' Várm. $ ¿¡ /n¿,ljnk , nép»ég ész. In-

be,_a) Nyitra. , Német Pro- d¡4ba Makenzie fón , így

neve'.tetik, mivel ezen kor-

nyékbe eoknyúl találtafcik,

nem szépen termett , de

magát ékesíteni szeret5

nemzetség. Jetrenye feayö

öszvetepett gyokerénekjízo-

vésébe, raelly Watepe" -hie

vet visel , fözneki ifi^q

да felett ered. 3^ ZsitvaK

TftPolcsá < D~
n felett fakad. Pa

evezètesek : Livina,

, Blava , Holecska,

* '^Mijaya". Khvoinitze t Ztat-
nite^^y.aV't.-^utföi ^■ '« ás-

, takjai

; ványos vizei emlékefcetet

1 , ,4rdemej^e^ : a* Závadai, és ^

Mitavai; az Onori sayanvú '"¿""T > ^»11^«
víz. FerdÖfi híresek a' Pos- N/"'a* '«ff'« » mwftepp^Sx.

tSyi, és iljmóczí , ■ »• Bi- Marjareta.^.^»^ai,

4 • 3 _ - ? LV _ :í#.*-
licziyel efgyütt. Ege es le-

vegaje s kies , és egésséges.

Föide'a', köver térségçn ter-

niçk^ny ^mindenrtémû ga-

bonábañ. Borai, kivált né-

, mélíy reszeken , jó íztyek ;

és Pesti Duna partok'kÔztt

fekszik; hajdan raftvátvolt

szerzetes, és Apácza mbnos-

torokkal ; most helVe^ken

F. H. Palatínus ma.forsúga

virágzik. 1. Margit' ásígfete.

Sepe.'ü'^rés. Mmdejn.némü ¡&*got , Nyugeti , 1. tytyfa.

ft i h ■ ■> ß^t feiV п ч{) óionxb

ИяЬ , fißt i*>ttoiß)l пэхЯ

« )LO ,. batid* "í, ir(ü_ü3—ait

ft v3 , b /tiïd fpví. \й , aoiJàM

.^nbdöb , г j J i.) йс.н^^ tft.vj

-fi? triùj >6( , ftrimn.t , ni'j

,\ßd < seßt* , хат , í

'л С l S'l ТэД ol ^ HftfttS

■ - o> — 'A (ssniiTg

*ÍJ'«.' til ^ilscn ,¿ ií.t.'..+AotO

o'í 'b .T9*í i^n.ítsí ííotillai

-ti Л se, уЦят , íl£tffT ЯоЛот'

Вя.'кй^:!^ ir b *íen.itd ißitia

"Iii bin 11 и i^IèbiS e' ríen

¡¿f.rtttiV eoißtmeM sesgs



i

■ i-

A

1 ' Г г -Л I i f,

•- Л -«.Vns <'t-

IIIJ Barз b'

; Vf )l

.-. .j п . .• » Г/ >)ох:мп

.;•( ■,« >«)* sé .tí-iI-í W itf.T

i ' ci - 1 ". i l'- i Asi) iid-ö r.'

■'»■ ' Ь 1 ; ij> , evrri

,' - MoqosJV л,:,»

—————— ' ■' " m 1111 '

члг, il Iniíií £S;?foH bîm L¿

-»«.■»I'jssi jr; \odmoJi(H э^эве-».?

.lüiöri J oí tío i1, in ti l\ ddevnsH

в ddéHíiibmni silbb , loi

■ i;»V^íijtí ö4 .q*j.ve íh ,¿aa9*m

; tl9.ieí)iq9 Iv'motitBlA Ann

j iov^l (f, .*qt.I вп\е£1Й (s>

ч Л , AftviiieO i|i , fin

-оЬ.ьЯ д8 , sievofll (\ Ai {а

(oí , ttßiybH (p , лЯ&вша
 

ság, két Gubernrumokból gáro , ... ,

áll :- elsö a' Lubáki, melly-' megy,kikkbz.

hez tartoznak a' rvarinthia ságos katonavMmden fami

és Karniolia Herczegségek ; liának vannák'túlajdon feu

, számolí ¿1,3000

Hüzt 100000 való-

ehez' .dans; foldjeimásodik a* Triesti

tártozandók

Friaul ,

Gßrcz Grófság, és Gradiska ; ,

Magyar orsz.ból a* tenger- ktkzziïl

parti vsok ; Horváth orsz. • 1

bol ennek Dráván tulsó ré- '

sze , a' határ regementék

:on'át állítani ,

_ ~a nincsenek fijai , szük-

-ségben maga szolgáíni , a'

- -c -« formaruhát maga szer/i had

bel eggyütt, a' mint az 1809- V icfegben fíz'et'tetik , Felsö-

difeifcéküléssel elszakasztat- sége a' katopai tisztség ;

ta к ï Olasz nrsv íiííi ja* fSirî. mmiiiin ь -•. * л » _ Rege

ln ell y-

aliont,

tak

dalei

lásd

darabján 10 Aug. "igió.

rstvdn izigete , új Hollandia

nyug. részén , szép vidéke

és sok fája vagyon.

Katonai határok , (Militar

gränze) A' 16—18 századig

fellított tart.nyi ker. a' Tó-

rökök miatt , melly az Au

stria! bir.nak déli részén a'

közep tengertöl fogva fel

a' Croátziai, Slavoniai , Ba-

náti 's Erdélyi határokon

«gész Marmaros Várm.ig

"ШГфо*1 #ùlômbféleJRe-

gementjeit egy komman-

dirozó General igazgat)a,

Ezen katonai tart. ész. délî

keleti hegy ekkel kertitetik-

М~-ЖЛкЩ\ a' Duna, Oit,

Maros, Száva, Dráva.Sza-

mos. Termékei : kukori-

cza, gyümplcs , dohány, se-

lyem , marha > 16, júh, ser-

tés , méz, viasz , hal. Feí-

osztatik 4 fö Нег.ге. 1 ) a*

Croátziai , melly Fritsc}»
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falu SiavoniaDäii 3 4oi«"j

h.3iofaIub.Banátban 163500

2vs 157 faluErdélyben 150100

11 mvs 446 falu. Lak. legin-

kább Ráczok , Horvátok ,

Sclavoniták, Magyarok , 0-

láhok 's Székelyek, Relligi-

ójoka' kath. evang. reform.*

unitar. 's Görög. Ал ' egész

katonai vidék áll a' Gene-

rál Határ - Directio a-

latt. " — Az al - osztá-

lyok a' Districtusok a) A"

bszve коЙеШ \ i1

* iá% ьз ¿ ïкШ , i
tere 40000

□ mfd ; tbbb külön öblök-

kel, mellyek mind külön

tengerek tekintetnek. p. o.

a' fekete, az JE-geum, az Ad-

riai , az Otrantói (ketske) ,

Genual tengeröblök. Re'g-i

világban , Fretum Gadeta-

num , Mare , Ligusticum ,

Tyrrhenum , Hadriaticum,

iEgeum , és Pampulicum

részekre oszlott. A' Tyrrhe

num, Italia, és Graecia Pro-

Carlstadi 's Warasdi G*tt*^~ -p"a «latt Tuscum » 's In

tal Commando alatt 1) a'

Carlstadi Generalatus ezen

Regementekkel Liccai, Ot-

tochai, Ogulini 's Sluini. 2)

a' Warasdi Generalatus Kö-

rösdi's Sz.Györgyi Reg.kel.

b) A' Croátziai Bán alatt

az elsö 's <2-dik Bán Re-

gement. c) A' Sclavoniai Ge

neral Commando alatt a'

Gradiskai , Brodi 's Péter-

vári Reg. 's a' Csajkisták

Bataillonja. d) A' Banáti

General Commando alatt a'

Banáti német 's Illyriai O-

láh Rácz Reg. e) Az Erdélyi

General Commando alatt a'

ч Oláh 'e 2 Székely gyalog

Reg. a' SzékelyHusaárokkal

«ggyütt.

ferum nevet is viselt. S?e-

lei állhatatlanok , 's a' Ne-

groponti tengerszorúlatban

regulállanok , az Adriai ten-

gefen rendes, 's Mar»eillénél

gyenge habjai 's vízfolyása.

Esztendôt ált a* világ ten-

gereböl ebbe 567,648*000000

Cubicus - lábnyi viz omoí,

's ezeken felül 9 nagy fók

p. o. a' Nil, Pó,Duna, Rhone,

ezek miatt eszt. ált' 30 láb

nyi magaságra kellenenéki

no ni, ha a' Gibraltáriszorú-

latnál levó magaságra's mély

ségre nagyobb folyása azAt-

lanti tengerbe ñera rohan-

na, 's ha fbldaíatti m<üysé-

geR 's a' nagy bôvség áltaí

*' tenget йа«квг^,«когв«

< öjnle-
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ômledések a* vízsokaságát

nent» Ji issebbítenék. , Ezea

terígeírtól nevezfetik a* yolt

Fr,ancj!Ía ' "Âozéji', Eeogeri ,

•г'^юёе , Oiit. ( Alt ez

a'ril ¡Pjs¿, jartr vagy

truriäi Kirs; esz. ré-

e' ftövetkezo: ^in'a'^!-

Ii "éa " Subiac'ô kerüíetek

245459« , Frosinóoe, 1^6^

Rieti 657.34. , Vítéirbo 1 14!^

Civita vechia 19266;, ^eriig
 

neljett fek^sz^k. ,,. jqbbára

ík , Í|h1ít .a^^t^ lÁpá^yos,

le. áltajíjába» ^Wf^wY'í\

éfá Á'oiobd He^a^oH 316000

я'/yroJP 'jr¿¿f«Vi l^oen,

Egyháii birtoh, ujontan В fi

na ¿ Tivoli , es Subiaco ke-

ületeken kív.ül 17, Delega-

iókra osxtatott ; népeeségok

i- : » r-'iiJ dd •'■>.» ; b'íir :

ÁñV0ñ^7;^7&^Wí'

Pesá,f"

4avei

 

eft'^ßö,

rma^k ;

mein

« Г « i í ; i '« '¡ir.-г !< ) .vi, , i .

■»Я . ;ч<' : »'Siivj i .>i! -i ! О

Uil 'i I- f f qij',f/i ..

■ijjMi tf.j- f.í.ll , riu'd jflii -l

';.>ilwqm«>4 Hf* , ляпа, >-.

i'J bi.ias.iíD -э .».ilßH ,fi

[I в' r IHÜ/cUT 1 I ■ iMtÉMMÉM

v8 .lleei'j r.- j-t'/v' '.'ft

/I 'fi a' , :ïon;J îbjs^.i .i .:

r.vtJfiÍínOSí"I9Sn' î ijno«! "V

•ji itiiïbf. \ß , Яош)Г : ?

fialliaf-Tfif/ (B'jb.1í)l II.iTj'J

ífiylól\iv e' ieidßil s%at vy

ti 3»;liv 'л j!L Ii1bii4tsé3

lOooo'St?1, ^ôç, sdda Jöd^iöV

oíno xi-/ i'/ndiil BUiiduÜ

'i ySfin ç lífíal пвЯ.эл;^ «'

\qd/j ,f,nuQt6í <li^ <Jä ,0 -I

Ы "ti¿ .isa» jJfiira Яэхэ

■эп эпэ!!э>1 fii^A^figfim iyri

ïoxe iißilßidiö 'fi firi«in¿ífi

iff! а'вч^кйв^вт ôyhl Ihn tßi

fi.Vfi J38f viol ddoy^äf.D 94^8

ßfloT men sKie-gnai ilnfii

yl^m il+ftlßblol fid г' ,ва

4è p^iivöd ys^n 'fi a' ¿93

№|^Ъ**.^ЧЙ^ЗСЫ '*

*' nsdlí.nfiíl (fljlß'i OI£.d

»•O! r.(i« asdy. '^'î.lijlfc'i avs

.7, .>(г I è^fc ?.vrn il

, ÍkJLvioM . Ло4элЯ ddfiíí

, 4oi*.7^fiM ,?(¿jinovsI->2

i'.;ii3i4 ,"Я«>'/ЬЯэ*г e' rforiil

.rmoin .^п«. .Hjfiri '£ Я«[6

V'S^á \A •„ i'iúO г' .ifiJírtu

•Su >'tX 'r. it.. ílbbiv iüíioJfiíí

-o oíJ eii(I - TfiJbH Ißt

- 1,: - i y. \A — .Usl

5/. (« rft;»L'Í4Íijaia 'в Яоу1

м*«) ib«fiifiW г' ibßielißO

■ 1 t.!- '< овпбттоО let

-íii я! s isneö ibßjel'ißD

-yj , 5г.э lij 1эЯ,491пчтэ?>9Я

■fs .itiiul¿ в' inilü?,0 .ifirf.ioj

~оЛ eulblß-iensG iifzßiß'// 'а

ЛэЯ.^эЯ iy?;ii>YÖ.-\2 a'ibeöl

j jßlß n>.a ißiülßoiO *A (d

-зЛ nèa rfíb-s а' оЛэ лв

-эЭ ifiînovelcië'A (э .Jaeme^

'я iifiïfi оЬпвгатоЭ Iii9a

-19)ьЧ e' ibcîa tißitaibt.iö

Ahi&ïA\szD *fi в' .$эЯ iißv

ijfiaßa 'А (Ь .ßinollißjßä

*fi iißlß obnßmmoO lAieneO

-9 ißiiyill в' Jernèn ij^nßH

iyíebiasA^r* .?эЯ 5э*Я rlfil

'fi Jjßlfi оЬпштоО IßTsneö

*:о1ву^ yb>lès8 s e' dfiJÛ s

IfiirfoifiixejjHyisrf9i2 'fi -§ьЯ

42 »«"4ia«
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partra a*. közönseges roz-

márob, és tengeri kutyák.

Ezen puszta gyaKran meg-

fcerestetik Mesentöl , és Ar-

changeltól fogya. svada-

szat , és halászat végett.

IH a leghoszaJbb ejszaka 3

hblnapiff tart 1.5-ik Octó-

b. rlol, PVbruariupig,
 

ои*? , 1. Neuburg.

■ we Briesko, vs Krakó' kbr-

nyékében.

Wownmioito , vs Galitiában

Sanoki kerületbeh, Wirva

folvonál.

fiuivemiasto , vs, Warsó' osztá-

l^ában Pilica folyónál 95

h. 9000 l.

TSowemiasto , vs Kr?kó' oszfá-

lyában Nidának Weichsel-

be való folyásánál.

N' wemiajto , 1. Neustadt

fa , és 4© koházakkal , 16,700

1. (15-dik században volt.ak

4OOjO00 1.) kik koi.ött ig*n

sok néjrvet^ rneeterember

volt j, 63 ДетфЬ., víQsvh^v.X^-

kik itt egy ¿r.sek ,, vagyon

e.sry nemzeti oskolái^

felében , njetíy r^fSe^bien-

stadtnak nevez¿#fójf

gyon Kreml nevezetii гедг

erösseg , melly 1044 épéte-

tett r,¿ jS^jtl^afey düledftü»(t

kófalL.l , régi röeglebfftc;-

sen épült , CM#*A»Í ;лЛ#'

ral,, és az Ersek palotéjá-

val. Vannak a' vs.nak i fa l r-

melhek vitorlavászon ,hoT\

gyertyataHó, viasz olvesz-

tásra szolgálnak ; kereske-

dik más tartományokbcl

béhordott portékákkal, es

ha/.ai adományokkal.

Nowgorod Sewersk , az az : e-

szaki , mivel északróJ ¡/ek-

szik Kiewtftl ¿4' К Sz.

.510 3' К. H.) vs Czernigow

Oros/. Hely.t. DesnánáV8ooo

««tí ^f' 4 °rSZ?g ^ ^wgnrodi cjatorna, melly .802

SZâKl rps'/phpn л i-r XT ahí _ - _ 7 _ _ -,
töl logva M s ta folyót Wol-

chowval öszve köti, Msta

folyón az limen tóhoz, való

veszedelmes útazáenaby el"

távoztatásáért , hol gyalí-

ran az útazás szerentséiJen.^¡'íboo^A'l^r^r^ V M UlaZas «erentséüen.
¿;2j,ooo. A tavai: limen, Kowidwor , vs Bialistok <5?osz

chow Lowat Msta 's a' t. való béíolyásánál 460 1.

nát íentanykendenÍ gab°- 1 ^eumaril!.

i.iölcsöt , vagyon s/.arvas

marhatartása is, a' tarto-

»nany terméseivel keres-

rosség Woronesch Orosz

helyt. mellyben 400 h. va-

gyQÄebToiysT Л « vublf

E Sz 480 5o< 45„

szep videkbeu ,,¿oo folyónál , meftyi^zak Ш



Pnypieclfe -srakáí* '■*» • ^« №^Sr'TfBretiim , vs Yonne

Vívutngibd > К .-Nowgorod. Frànczïà osztálybán Serain

ïiow.>/û Usoli , vs WOlögda O- fól^ónál 1880 1.

rosa belyt. egy->»6latoiïàval. ïïoyon Noviodunum, (49O 34'

UbivoimirboriHt >! vs N ik ola} ew ^9" Й. SzVîoo 39' 43'' K. H.)

Oroez. luetyt. ЧТОвУ* folyó- s/ép, ré^i, vs, Oise Franczia

■ Xkàb •Àf4°h<<>iï*3a'fji6>6AT,ke~ 'dáWályban egy doinh^ la-

bkttterinoslaw Orosz

tiïm* meszeiDnreprtfti

•¿ » T — "j"i iuy jJdii csy aomu - la-
, n.M. -tîMiA&i «'?KÎ!

Jferûfeti vs. 1, «Л es 5,70p 1 vannak

Orosz helyt. v.V , gálitzko , karton ,

prtMe^ool. . -gvólts , kaptza /ъог. 'Г a-

„л lW V-ùlëfe

z helyt ,70 polgárral , osztálv^.au i.a^f., ^

paraît lakösi > Nöz^ef JШ^ап-

" Ье1У*' 1 ГоГуотШ ,4^ ' h.?

s-. Я : ; il é) : • í.íi IJ I 1 îUi'l>. »_l ._

£>t*¿97/ helyt. 7Ö0 h'. 3750 la- Calvinus'

Modokkal.H, •* Retí.

ti(h*ri>sH , kerületi vs Tula 0- Nolo/, vs abó Loire Frânrzja

roez helyt. 170 polgárral, '^'srWif«*«»« ^«^^

roer, helytv 'I . ....

N«w» Ustoljo , vs Perm Orosz reskediK igáslov,ak'kaf ,'Íór-

h«lyt. 6Ó íozéssel , melly reí, tzipökkel , es' síimik-

esztendftnként 3 millio 1«pl' - v .'oflM«w«sc.T

Pud sót

Zloczowi

veaetes MidösMS bányával.

íJrttv^iiwor, ve Byalistok Ö-

rosz helyt. 95 h.

NevvjrrfWor Neuhof, vs Warsói

'^ífivoífri iésnr.táljfba* " Bugnak

1 "Vtfeichselbe va'lo folyásá-

*Ш óflfo 1. és egy posztó

szüvéssel. Ennél vagyon

Mtodlih erftsség.

WoWfjrmoft , 1. Neubrück.

Ho+fjutiarg , l. Neumarkt.

Howy-Zbaraz , vs TafBotol O

rosa helyt. ^Ni6«*tt'á*

Ш , is&rtvesekkel

4oilnálníahJíétérií»d„.

^охЬигц , 1» TeviordatèlЧч

NtyeV'kt* vs epaiiy^©m#,« *

S falu G*KtziÄban tfil .5$Щ H-)

i kerületben , 4 ne- AfíMíbun 1 ; Niïù*,1W iVund

MidtttV* 'I^t' -pÄjin , melly itt a'

Takaze folyót magába ve-

s'74 ; északr-(n.^Eg$iJ^üé|al ,

keletrM az Ar^bíSi tenger-

' ' íéf /""es" ftabesch partial ,

' det îelat Habessiniával ,

nyugot fejtÖi ^tftlÄit/Öfval

he
 

ai/: fno sott , ês( aíott
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twnáttynalt» résiint Barbe- a' parttól, 4,5°° I» y

rusok , Szerecseoek . MCerö- Numaatia? hires vs regí Spa-

rlttfkcu^ Zsidók, - A* ebô nyol orsz.ban , Arelatusok

valláY^Mahomedv^ite, foldéa t 141 Eszt. áltai ye

rban va^iwkpogányokis. delmezte magát a K.ómai

- ek rabszolgakkal, ero ,аИе£> .USeiP10 Aem.tól

ararvypw** ;» strut? toi- megvéletett.uba! ■

1«1.7чА' \íelosztasa!= TÖTÖk Numburg , l. Naumburgs ^

Nubüa,<í#Pi<*': HaJbpschi par- Numidia , tulajdonképp tarto-

tok'^iBAJíogala orszâjï , Sea- mány Africában Amb*ag*s

'naarwoi«a¡fcg,Vvagy Fungi , s vixetöi,, ^e.ygitaea tart.ig;

'Dfekia^sé^lâatfur' pt&b&rg« hires ,lett< Massanissa, ,.J$i-

tfenUi » jelsm njrúgoti t,#*r,siai rály , alatt,» ß w ТЫ&ро

Sohiuwd* 4 tartoroirtyban, regius, .KirAly;ii laké$ç ,r¿¡tt

Sohihi -Ohánsájgban; 500 h. 6zületet(fc¡{»a~ Ag^stoö Dok-

<3atla*ii* Goraainhegyv.arral tor ,..,rnpsjti,- Bpna ; < Cirta

Nuddeah Nadya , Уг> Beogaliá- NUssanissák lakhelye most

ban, ©eJnges folyónál ; egy Constantina ; Záma Ró-

Hindui saminariummal. maiaktól elpusztíttatoti.

Nüdtpburg , , fabx Würzburgi Nun , hegy fok nyúgoti Afri-

1 aiagy-ÄercJien,hol raostaná- kában a' Canari sziget.kel

ban tftláLtatott egy ásváuyos által elJenben , nem messze

forrás^melLy fovénybetegség a' Drab folyó torkolatjátóJ.

vagiy'iXíizdliet akadas, >pjlen Nun Eato , mvs Anker vizéaél

f OTVOse^^rl ?.i >í'..i-i . v'v.i . / - Warwichschireben, AngUa-

Hiüdlingmiixdu Würzburginagy ban, kézi müvei miatt ne-

Hrirëze^ségbéJi ¡yea ДиччУ** ■ vezetes; h /.■;-•> \ ял f> , üwt.i

gyon i fezcxlô ímí vélese. ¡ , . Nunia , falu Mesopotaniában,

Nuestra Sonora de Rueños Ay- Mossub Basaságban , melly-

rw, 1. Buenos Ayres. n< .1 nél ama réji Niniveiiivea

Hueva Cate***- , Neu- Gañeres ¡ feküdt , ámbar itt kiöflei

* -в.Ь ЪЫАцХ'* Camarines > fél csekély romladékok -It&Wl-

ezigetnek fö helye, Püspö- tatnak.s , ' ■' ■>; s \ f f qohro

^d^a4ás^s4 f 'bi.(|«l|ib ч N«r , vs Plock Varsói osötaly-

NswfO'^SaA«-*'? Л rove Valenzia ban,iNureczenek Bug foily•Óba

Spaíi .Y2KwilysfÍ£ban*V'egy való szakadásánál >p 7¡Q>rái.

hasoHÙïr'iïieiiMÎM sfcigebbeo , 41 o 1. **na*v '

egy Espafrfee íafcr.oi tmp N«r<i , fó Pármai Heftc;bep ;

Ne^Aj(jM0<ÍÍAgur.í;'Níaa^-f«r*!* . ereda' Genuai tart. haíá-

Batffftferhba»,;.Hftb*ílkie:l!eti АтньИънёв Zerbió mellettíó

u-Pjersiai ^1*!отДпуЬаво1^аи < iWiaáhe fdty.tr-nl baim

folyónál^ Jj^.iwd NuitCfilQ Léinster tart.ban Дг-

Nuls гМв'1гх4,\(47Л J'Of &tSfet«a?i ilandbaa ; Qeeens Gréff.baQ

• dtrnib'iF<an.0*ia osütaíyban, -. vfeébe eíutbád./^^-; blo.^'o

Ajrma.Uion ítfolyónáb ^Oíh. Nürnberg Nbrinberga ^{^fOfe?'

/ fabr» itfe'tereln a,' leg>abb jor országban Rezat kerü-

Búrgundi bor. ,i , -и t letben , Wöhrd , és Gosi«n-

Nu^aA^Va, 1. Baux¡ vr - hof nagy külsö vsokkal ;

í?»Aw, (390 48' É. Ss{. 160 44' keresztül folyja a' Pegnitz

К. H.) vs Valencia Span. folyó , egyenetlen helyen

•. Királyságban, nem messze aoo, nagyobb részéot esa*



vargó epyenetlen lïtsrekkal triíiiet tudományi /евотто»

' 5','ôoô-h. 30,0e* 'iak. 'IímW- ' fáfsaság. A' vsnak minden-

iteretre n>éltók< »''fragy kö- rfité v-íftinak nagy Se¿mkaál

zonséges piatiolfcí p<¡ à* . ës ' 'iesÄSlit rlgi^faJbpíiíúgy-

vásér piat*, «Wlly- ;5*,98fe O mintV: '*ük#r /*áfff*xéz ,!ka-

lábftyira terjedy egy Wiest er- . Wáby^'üpeivy ?тПАЮ$еётбЪ,

séggel csinált ligí©.1 kúltal ; to1, tábák , pâpiwrçv, ka*-

a' vári Vagy èroWg' «gy ^tiftfií J m4fti*lft<y -èz- ágy . Iné-

gfyen fekszik , mëlïyrïek Veïettf «pW-< p%r*ékákV <ês

z¿e» # közep *#*Ы& it Hohtífe- -fát«k £-»^exer«t>Â'iM»riktàje.

Koller famili&btfNalo Nürn- . »s-*J'3. Vagiywiuitt. eok

bergi Böiggtöiokia'biaatta- i4ki*©tfy és'ééeftketazAfjBí két

•falto j va-gy on> goHemptonfa,- -"itrappa tainéljônhety « nèxre-î

toellyek кШМ1 ^nev^zëtes- < üi<*t jkèppmw a' ffStmraftné ,

s*lib*k4?e; /6ebaJâ','1S. Lft- ^e^taMlAaatëritferWèréel ,

-t riiitz -tempfomá ; 'mind a' ■ lû$ze?«zàwmatv¥$iikijz ke-

kettô szeglefc köVekböl va- ré«ke¡dóssel , v&hrirnfiit à*

gyon rakvà, y '8z ' .(ïgidius ; It'iildöi^e^tl'is' fßgfbÄatosko-

temploma Olasz Izlée diit a''feank4<**rv ïtt lakik

szerént • vagyon épifcve , i:iegy rlir4 V*i Korrris«arîus#

mellyben, valarnint'a' Klá- égyfelsô pósta • tàazt ^ itt

ra templorrfábun is a' leg- vagyon az Országi Чогтепу

régiebb üveg fostést találni, s/.ékriek , szamtartóság-

melly tudhiillik 1278-ban nak , «s kereskedéabéU^tor-

szereztetett ; a' Máfia tem- vényszéknek is heáyeiovw

ploma egy meslerséges ó- Nö/ißmjfW, i. íí6ér4¡iiigeij¿uV' i'J

rával , diszeskedik , a' ta Nurpur-, nevezetéi-i^si -Sehöi-

nátsháznak vagyon 275 láb kek' orszáffábH ft ^ Hindos-

hoszú tOmacza,i emeletekre fártbaíi *ХаЬ.огд*ат1^от4пу-

• mindeniken vavgyoft 30 ab- baft. pí""A .".ощиЯ .1 , г»»"»

- 'FaW, g nagy pitvar, egy n. Huidt , î. NedstaxitasßV) ■ оч>^'

-'bbtthajtásos Stfálája ftiinden Nuslau Kôîw/âw NfeviUbW!, mvs

pszlop nélkül , sok szép , és M<»va, 'Ors¿ágl>aífrmBrünm

/¿ítka^raizrolatjai , többnyi- kerületben , egyefJielybffü

- 'tóvlDlirer' Albertöl ; a* Já- káplánsággal ^éeftvágyvitftí!

nos' temploma udvarában forra.' E/kl. egyiftilgv (»q^y-

vannak Dürer Albert , ttek •Щ'г eisern cfehpitífífí íáa.'

, Pi'íkheimer Wtlíb. Sachseri gyon lç^Âi-iç^difeq^fl ^S»

•fftóos koporsó * kövfefk }-: а' ЦЛ*&-1.ои»,<Ьщу at.MbI)acki I«!*

■ 'fegyvertáp "•»; •'• •mellyft'bk 'g|é*èk'<кёг&1, ketetí IildiéWál

mind a' két tb épülefrjei шуЬов* gazdttg :sz«gfü-

ji96'Wpá9'hw*»ií^a?írnwltí- borssal. .ítnovfoí

' toíház 's "a'-C V*gy'¿ft- itt КЬ»а*ЙгД píébáliiáe €alH Aül*

"testi* gyakoiflSsí* iritérett striának Ens íflátt Ш&йВе-

oskola , egy Sáiwínarium a' "esí^ardó alatt •fefc'i&.'nTg^e-

tómzeti . oakolák taHÍtájí^ ídébeft , a^Btínáwálynyü^ot

liak «zfcm^'rat; ftreste^ségek éeztíkra Bét&tftl ..ff4m»ly

^8RoMía>ií «míf^tsaság a' t íabr.' i 1.5? h: 'Ht rakatnak

'kkzal mestarWiay fprmálásá- meg a* haiók'rheliyek *éts-

« ^rali'egy aMejáAyaícaiEvelésé- be mennek. s ,» • ргЧ »

'те &e№ett^bslíóí«! , 'vasár- NuíArf , kis folуб i'flpeletkezrk

' Bftpi raizbióHas.kolaa'férfiú Száxoniában' Jüterbogknál,

gy^oibkefk srárnára, és-ter- SzaXonia-, éa Brándeabürg
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ЫгЪЪлНт* t«s«en , 4в Pots- posta dtoïr. « 1 " и ' 4 ' * ^tólT

. {frwtoáil*! Havebfob«¿ i6m- fyekiöbing. Nldopia . TítSTáUaX

>¿¡|p jíiviki korUlvfeít'fo'vs Fa|stér4Dá-

Яи1ка#**А, i. >Noofcka«rnd; ! taiai szfigetiy*ri аобЪ. Wgy

,,|l..Siadowi szigetekjl таф b#.-4á*ral ¡¡ t tèiigeïi

*%"<**%oúí .Mollaediáuak ke№s$ed&èbflz.-",n0

piég »s^retledut 'i -^líiii jí g^i^éíéftY^iktítoVel/0^

N«^^hegyBoarfláb*4/u»é|- N/e*fl3*tatV'Vi ЗЗодДОФ&йЩ

1уя» К*гв№НЫтеяуа/ K*ub- ezige*eHIejrV'*4'flö,t,&wí.uvjy«n к#,<-в№Ш*вв^у-а/ tfcttis- -ё&$Аёпъ№$\Ш%Ъ^Т?У'1А

Тйуа Кцррагbercer , )*i¿Ü(»MkMjb- ben/,' é*W№^vaJ^}hV

,Sv(ád twtvban , igyt »i^vfe«te- ezigeffea ^ ftz" г«Ъ^гд1'йт^геЗ-

*e4¿, |>||чп sratéi/^ahíl Kü- kedest.jva л VTf'¿l

Jim^éfpelftNiAáépbi »ttielly N^iV<#jArfbi -, ,tfft>es* mfvtf'^fctf-

Gaiml^ÄoppeTbarweiv^ vagy bole» V$l;m.'b«nyH'îriâîV''ff-

óKqpferjhergnek nWztetik. lek éV-N; Ká'Hó koztt.' Т. Ц.

V.tnnak itt igen j<3 rézbá- G.KárolyíésG.Dessóif t,láft.

ny4ke]PfiHány eartendokkèl Magy. Tôt. kat. ó-hlt. evárj.

elöbb^ÄÜM. «rek ie' taiáltat- és réf. tul. pléb.val.' Pó^Vaj-
tak jaRii£nlkö sem MtöiiU. váltással , jó «atárraí.;,'lJC;

^JSPr,0f,4iif!*W't! mvs Posony Wykerk , vs'HoHandi^fiÎéïf

Vreb^Btidsó Csaloközi iár. dernben 5000 II' '

£çft,,£a|> Mjiànosd' tavéfcen", ^ykjObing , vs Mors Da-tfiaï'

*p¿ft| PraeJt UjvarhdzO F. U. szigeten <îoo 1. egy krkot&

OniÇftlÎy », Ь*к<> Wagy.-íkath; vél , fehgí

talrfrPrié**,iíiempl.»náíV 4ó± kereskede'ssel.

bf^4%ti» ííadáruláesaí ; ter- Vyktping , ( 58» 45' an'^Çr^S^

njekefly.hatärral. • 340 7> к. H.J fó Ув'ЗДЛОД

Nr¿»V»« $epburffum, f<51 erö* mannland Svedi ta>t?Bäii

«|4?Й^эУа a' г, Fönen iM- egy hasonló nevû1JT<?nâK

»WuWWften, tágoskikoto- tengerí, és vásáros $V

W,<?t YAe^Ä itb egy kir. várral , kikôtôvel, 4/

Vw^i^rtgysaenki nem eertjk- Vannak îÇt' à«z« , '*

bfltti|f.X Aftgy Bfiäten keresz- pos»to, er.attyáii; sárga

Vjagyeà-itëtïeigyi papiros , és keméríyíío^

h.fdu b,*¿4 <£tt¡fceten, À«a»ta-i A? fo nyeresëgé a*' 'ríra

zá*J пяШ«гЪ8ее1авдЧ4Ь«» яа» sárga rëiSëf; *eVrJfSfeof

Çb*&J^4tti\^>$âi£kXMm késstfilt-p'ortéRákkal köli'

e^éscienj elftëjrôlt eiteft-ni földi Ifçrekîfèd^sbgî î6.,n 'Ä*

dek. a,% nизок^л''^árfosí vsânaîd 'Wgfon á tengèrf

düledékei között. *T.*imh4 h*fé^a.*lo(Iti4 -л ¿i.rtSÍ 14

lírsít'l'^^atQitgwi ve^Finrl¿ *Jlj/tfAa /FfnfitóttH1á»án >!ta¥fí

lajp,4i4bai» Qèterbotten' IMi'tri a^Finhïli€éri%eTr6b!01nÍBp," ¿*

h.*^ ^'(.Jiottnt !teMger«!b»l4 la%.%aMna\ferttiesrtéeboÍ,

n#|4effyt biJiíitAvel , röldi* szarvas* itíaVh'á ' úÁiétíólf

omnk^ekedeasebi nbruiCI ез^ЬАыЬк&ЩЯГéÍñéWv 11 '™

* ^еккел, Mar**|l wW- NjrW^^^ftf N)iSy%náeAÍJ

S.çip;ropy.yjriniben>So<p*èn3r-* ábán. пв^^пш* man íTaej

Шя? i/Aimfiü. F. U. H. B^^NyoiöÄifk^ J'KÍr.^la^eVáíS

teifh^ífiy; w-íftk(. Némefcek, kati* Bájor1 ЬЩ.Ъвей h №. íoi-a1 1
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nagy Littel , l^X^-esegy

ponzflán fabr. ат^>^"1

Щош, l. Neus , es Nions.
 

baft mintegy.

várban 90o*an lal

rának eredete régi,

királyaink eredetét rftege-

lözi, egy là magas kôszik-

lAn,^ P-rtoshegy.n Ы-

s

burg Orosz helytw Hapert- mii^w r>,

.yjefí ténál 40 h. 100 J. ése- zela.királynétól épíftetétt

rôsyàrral, c-gy mély f'ónak királyi templomrnal , és

N/jra , vs régi Indiában 1 Ba- bzen erôsségbcn Vazül.Geyl

ßb^stol építte,í;e.^t.j0j t лч ^/ь. ta. vezér testvére -ihôAÀi
riait , Niestad.t, kis tenge- megercxsiite4r«p^^»8^A^^ii

ri vs Finnland iában a' Bott- szontagiágot szenvédett *

ni tenger ôbblnél,egy ki halheUtlan emlékezetü

köfövel 1000 1. evezökkel , Fucha Ferencz Püspöktöl

ruddal, és más í'ából csi- új életre hozattatoft , kî

nllt edényekkel kereskedik

Ht kotetett békesseg 1721-

ken so Aug. a' Svedek , es

Oroszok között amasokaig

tarto északi had után , ezen

békesseg által Liefjand , es

Inffermannland a' Svedek-

itt egy 1Я nevendéltek' szá-

mára való eonviclust is é-

píttetett. Püspoksége melly-

röl már K. Sz. után 8Í5-

ben említés vagyon , az

Esztergorai Ersek Suffra-

ganeusa ; ríaptatann^á0^'.)?
mgermannland a' bveae.- |*"|£p0'etot 8 Kánonokat

ЛЛуа « *s£ít iiban, Fzámláí Vannak 6

Sj"^¡ Tjl/ flrdfíban ke- letbéli Kánonokjai is Apa-

FV^-M! solmay tenger turi és Prépostyai kinem-

tétettek. Lyceum ában nemtke/.ik ,' és

,ölbe foly.

üjritra, Nitra, Neutra, Nitria,

régi hires, és to vs Nyitra

Várm.ben ; egykor Királyi,

most Puspöki , privilegiált

vs ; fekszik azon nevü víz

artyán, Galgócz, és Vere-

ély köztt. Nevezetes itt a'

ñoki vár, a' Sz. Ferencz

ietesinek pléb.ás tempi,

es iviastroma; a' T. T. Pia-

ristáfcnak számos Collegyi-

oma, a' nevezetes Gymná-

csak Theologia, hansrri Phi-

losophia is taníttatik. A*

fogyatkozattak ' azérzemé-

nyében 8-an, a' Semmari-

umban 64-en számláltat-

nak; osztatik három ih, és

16 megyei ker.re, meflyek-

ben 14a plébániáft Й*4*

káplánságok'iJ' ^htfiWfeepéi^

hitüek és P201 zsid<$k ösz-

veséggel 302881 lelkek fog.

#1

Der,éJt

haza ia

rriinczad Ы vatal is a' sava- te Nyitra várától; feks/ik

Xótok, Magy. Ném. egykor kelre Bars ész.ra, Trencséa

csak nem minnyájan Ma- és Thnrócz , nyug.fâ re-

- akat .5 szént Morva , résziñt

^.yarok 2466 bat. 2

ге

рб-

del re Komárom Vár-

lit
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□ mfd Hossza mint 16 , szé

lessége külömbözö; legkes-

kenyeljb Zsárabokrét körül.

Vidéke hegyes kivált , ész.

rol , délre mindinkább e-

gyenes, és szép. Fö hegyei:
O Czobor j? mellyen Sa.t

van

H«»WW i.

fákkal szolgal. Marha , ki

vált juh tartása pèlès. Vi

dai is vannak. Aí Ürményi

Id tenyésztetes i:jen neveze-

tes. GyümoV;sökkel is bö-

velkedik. Halai is vanna'',

joboiv m^llyen Sa, 1st- < P.Trtáiií-*83. ítf*k- 310693,

Kwva^Benedifttititóok- *fcik^5bl3+yirJ*ï\S<ok/, Mi-
— *" .:.■..'»=.• — •' • gyarok , kevé* Németek ,

Kopaniczok Morva hatá-

ránál ; kat. és kevé* evanî,

's ó-hitüek. 1 К iP'âspftkï,

38 mvs , 415 fabikkal, 1

vart (Leopold vár4ti 47

pus^áka^, ff^ralál^^ N^-

rai ,. ,é§ _ЦщЩгъ£«~/&{д№(Л

Fiispöiisasjek^iea^ з~ д.ж JÎsz-

tergorai Érséks.e,gheB tarfoz-

nak a' katholikusok.

nak klastromot epittetett ;

a) Kraszna Lipa. 3) Javori-

na, 4) Ostrivrek , 5)~~Za~-

losztná. 6) Kicseraés Strib-

пудк 7) Inovetz4, 8) Rado-

sinszka , 9) Havran , io¿)

KoçUtza , 7't¡ a' t. ЕгЯец is ,

szanMak.e' hegyekrieköb-

lein. Fó V i/.ei : Vág , J*ecz-

» alattkoszontbé e'Várrn, ^ ¿¡ ln^}nk , nepség és8. Jn-

ii, a) Syitra , Nemet Pro- diába Makenz;ie fón £-y

na felett ered. 3} Zsitva К

Xapolpsáo felett f'akad. Pa
* " M. _ V_¿'_ * -i. -Г,- /чл^1/ i • T _i *r i -r» 1

, takiai nevezètesek : Livina,

i .Pudv'ág,, Blava , Holerska

' iMiiaya , Khvoinitze r

nÖa-'falt.KütfSi;-

neve'.tefcik, mivel ezen kíir-

nyékbe sok nyúl találtafcifc»

ñera szépen termett-¿ -ide

Ztat-

'я ás-

"x.yÁPÍS'0 ' $$í$S firftlékeiftet

". . «rdemejknpk : a* Záyádai, és

magát ékesí^eni szereto

nemzetség. Jesrenye feayö

ôszvetépett gyökerenekszö-

vésébe , melly WatepeVine-

vet viscl , föznekv iHpq

méâfeéppdSz.

gète,a'Âïdai,

partok kÔ/.tt

fekszik ; hajdan rakvâifcolt

szerzetes, és Apácza miftios-

torokkal ; most helVeiken

F. H. Palatinus ma$>rsfe£"a

virégzik. .1. Margit' s&igtete,

^«t.ftVtó^^^'Winla.^émü Nyugot , Nyugöti V ll^i^.

 

l^cziyèl eçgyutt. Ege es le-

vegaje.i k.ies , és egésseges.

РЫДеЗД ^KÔvér térségen ter

\ mekb^y ^mindennémû ga

' bppafiab; ¿or^u .^ivált né

, melly részeken , jó izijiek ;

^¡l^^¡s^,y fßion'»x) ôioiib

álsb .\-.b Jini ißrtoiBJl пэхЗ

ч 3-LO t ßiiliil- *^ if/,l ЛЧ

- i'xoilrf Я : >чИ»гтпьТ .го

.-^fißdob , aalgatüv^ ,'ßS

-14? ,dij; .ibl , ßrllßni , Ш£)

.fIOY§ßV, ßjrtl fl0 8 89 1

л { Í Ч1Л9А oí

4,-)«.'i al x*í&cnt

oí"» .T9?I i^a-íisí íJotillai

-и Л yfí^f" » iißim äöäöi

Úa-A$k¿¡\& ilff* jtert.iíd ißiiiz

Síofcrtt ^НбЙ1%| lolrrepnsi qoxorf

Maíi^i*¿no'fcl2, ,ÍBÍsléoT^>

щЯг ivlèb~i3 e' ríen"lu bin i и N



■ ' ¿I lib

\ ■'•7I'S ' f

——————— .' " » 1

;j*e , ¿I j.u«» £X?t-oH bîm f ;

-»•jrf^oi ;( -.odrnoJiiH e%à»«.»'!

. ! iiiöil Jot л с • \ i n и í\ (i davos Я

va , 11l\íA -.ч/âeii эьэЬ*У

•э с1«1кЯ iinbn i ni эп1эЬ , lui

jsy^í.xí оЧ .q'j.te ci» ,аэпэу:ц

ri'u

'.J.J 1

Cl

III. Даг^Ь' -tfri.g.ge.IWcriít

.! , г/, rios'uni-tû ¿t -Í4Q7bl (f. ,*qi.I лп.\г*1Й (»»

( /: i Я&й'-Ы-о г.' • - ti irrifc еэ£1ЭйП1Й {6 ¿hniseol

¡ti ; ifc *vtn <, • -оЬ*Я (8 ,sJevoní (\ Яг^я

MoqoeJV л: '- (,"! « пяпу*Н » íjáseaie 

кап Aiuin)ciiei«ii vigíese , ¿kJ1-"-' v "**f iui ui iíjcu n «10-

éltal felállított üj Király- ' Kosái oi^ÎîÔs Katonák 's pol- 

dalisfoldjei

és Karniolia Herczegségek ;

második a' Triesti : ehez

tártozandók : az Austriai

Friaul , vagy is Istria ; a'

Gßrcz Grófság, és Gradiska ;

Magyar orsz.ból a* tenger- - , - - ia^-"f,- »

parti vsok ; Horváth orsz.' 's ha níncsenekfi)á4^ ázlib-

ból ennek Dráván tulsó ré- selben maga sgolgální , a*

,a' határ regementèk- ;formaruhàtn^agà9sîei''zî;lia<I

, i Ít*l eggyütt, a' mint az 1809- icféjéberi i'izejttétiK i ? Felsö-

diki béltüléssel elszakasztat- sege a' katofip3 tisztség ;

Potftk; Olasz orsz.ból a' Civi- minden hatá* k^tójítege-

dalei kerület. Népes3égñket mentekre qsz

lásd az Olvasókhoz elöbo- nék mindenijie^fta^liont,

esátott szóból; terméseitaz
' —

a^egemVHt'fele ; a'
jôîP FùlômitféïeJ Re-

Istvdn tzigete , úf Hollandia gementjeit egy komman-

nyug. részén , szép vidéke dirozó General igazgatja.

és sok fája vagyon. Ezen katonai tart. ész. délî

Katonai határ ok , (Militär keleti hegyekkel kertítetik-

gränze) A' i6—18 század¿£s*Jb¿... Fö fóji a' Duna, Oit,

fellított tart.nyi ker. a' Tö- Maros, Száva , Dráva.Sza-

mos. Termékei : 1 kukori-

cza, gyümplcs , dohány, se-

lyem , raarha r \6, júh, ser-

tés , méz , viasz , hal. Fel-

osztatik 4 fö ker.re. 1 ) a*

 

rökök miatt , melly az Au

stria! bir.nak déli részén a'

közep tengertôl fogva fei

a' Croátziai, Slavoniai , Ba-

náti 's Erdélyi határokon

«gész Marmaros Várro.ig Croátziai , melly Fritscji



 

— — ~ ^

h..3iofalub.Banatban 163500

eve î^faluErdélyben 150100

11 mvs 446 falu. Lak. legin-

kább Ráczok , Horvátok ,

Sclavoniták, Magyarok , O-

láhok 's Székelyek, Relligi-

ójok a' kath. evang. reform,

unitar. 's Görög. Ал egész

katonai vidék áll a' Gene-

rál Határ - Directio a-

latt. — Az al - osztá-

lyok a' Districtusok a} A'
t i T " 1 \1T 3 " y-,

□ ~mfd ; több külön öblök-

kel, mellyek mind külöa

tengerek tekintetnek. р. о.

a' f'ekete, az ^Egeum, az Ad-

riai , az Otrantói (ketske) t

Genual tengeröblök. Régi

világban , Fretum Gadeta-

num , M.are , Ligusticum ,

Tyrrhenum , Hadriaticum,

iEgeum , és Pampulicum

rés/.ekre oszlott. A' Tyrrhe-

y _ Dum, Italia, és Graecia Pro-

Carlstadi 's Warasdi Gett*"«^i»*Hb*latt Tuscum * 's In

ral Commando alatt 1) a'

Carlstadi Generalatus ezen

Regementekkel Liccai, Ot-

tochai, Ogulini 's Sluini. 2)

a' Warasdi Generalatus Kö-

rösdi's Sz.Györgyi Reg.kel.

b) A' Croátziai Bán alatt

az elsö 's 2-dik Bán Re-

gement. c) A' Sclavoniai Ge

neral Commando alatt a'

Gradiskai , Brodi 's Péter-

vári Reg. 's a' Csajkisták

Bataillon ja. d) A' Banáti

Generál Commando alatt a'

Banáti német 's Illyriai O-

láh Rácz Reg. e) Az Erdélyi

General Commando alatt a'

« Oláh '8 2 Székely gyalog

Reg. a' SzékelyHuszárokkal

eggyütt.

ferum nevet is viselt. S»e-

lei állhatatlanok , 's a' Ne-

groponti tengerszorúlatban

regulállanok , az Adriai ten-

geren rendes, *s Marseillénél

gyenge hab jai 's vizfolyása.

Esztendot ált a' világ ten-

gerébol ebbe 567,648*000000

Cubicus lábnyi víz omol ,

's ezeken felül 9 nagy fók

p. o. a' Nil, Pó,Duna, Kfrone,

ezek miatt eszt. ált' 30 láb

nyi magaságra kellenenéki

n&ni,haa' Gibraltáriszorú-

latnál levó magaságra's mély

ségre nagyobb folyása azAt-

lanti tengerbe nem rohari-

na, 's ha földalatti mélysé-

gek 's а' паду bövseg által

*' tenget ftt&ekéso/ oUoifítt



nen» k'issebbitepefe, ^zen

teriger'tol rievézfetik' a* yolt

Francifia Kb'zéf;', rjepgeri '¡,

Méditerranée, oizt. >Çlt ez

Pisa' \ha)dani Fisa, Jart,. vagy

ik':ky Rétrûriâï Kir?; éèz.ré-

li 'f ' éV' Subiaco kerüíet*

24545^ , Frosinone. '' ï$5fô.

Rieti 657.34. ( УкегЬо^шШ.

Civitá vechia. ijj26fe.P^rjLígfa .

.igi^Ás. Spolèta iog¿£3.' tíárn-

cririb'ä^/Ш^Ч^Д^^
Ferittb ^7o8$; А

Anconi Í47£
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