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A Z O L V A S Ô К H О Z

Fejér G y örg y.

Г*

JE* negyedik darabban az Orosz birodalom ,

Prussziâ, Spanyol, Svéd, Palaestina, 's más

több raostani és régi országok ; ó és új Roma,

Páris , Sz4 Pétervára, Pest s egyéb városok

kidolgoztatással jelennek meg* A' régi pénzek'

esmeretét, hogy e'nélkül se szukölködjünk, az

újontan kifejtôdôtt némely Országoknak bo-

vebb esmértetésével , 's a' t. a' függelékbe fel-

vettük. A' Magyar országi lakosok számát a-

zon Püspöki Schematismusok szerént jegyzet-

tük fel, mellyek esztendônként a' F. Dikaste-

riumoknak bémutattatnak. A' mely városok-

ban , helységekben megkülömböztetve nem

találtattak , azok kihagyattattak. Távúl lé-

gyen tehát , hogy részre hajlás által a' Haza-

fiúi eggyességet , és igazságot sértegettük vól-

na ; készek vagyunk mind azon Evangelizo -

PeformatusProtestánsobat számszeréntkiten-

ni , valakiket Tudósaink bébizonyítanak*



Hogy e tudományhozértó Tndósok a' mnnká-

ba bécsúszott hibákat addig, míg' az utolsó

darabban megjobbíthattyuk , velünfc észre-

vétessék, újjitott kérésselkérem, Pesten 3-dik

Sz. And* bay. 1816»



Oahu , v. Woahu, egy a' Sand-

wichi szigetek küzül Au-

straliában.

O-Aipiehu, I. Otaheti-Iti.

Oakingham , helys. Berk An-

gol Grófs.ban gyapjú keres-

kedéssel.

Oako , igen szép, többnyire e-

gyenes és hegyes, vizes és

igen termékeny tart, déli

Afrikában, alsó Guineában

felsö Bengala belseiben,

Rabezzo , Tamba , és Bom

be tart.nyok között , Kan-

go f¿ öntözi. A' lakosok

hadakozók , és jó lövök ;

Ezen tart.hoz tartozik Qui-

ringa sziget, melly Koanza

fóban vagyon.

ó-Anhalt, i. Anhalt.

Oar, 1. Awar.

O'Arad, 1. Arad.

Oas*k,igy neveztetnek azonter

mékeny tájékok , mellyek,

a* nagy fovény pusztákko-

zepén mint szigetek feküsz-

nek , több forrásokkal , 4t

patakokkal. Illyen két Oa-

set , mellyek ugyan még

nem egészen isméretessek ,

találtatnak a' nagy fovény

pusztában , nyug. felé fel

sö JLgyptusnak. 1} a' nagy

Oase 30' E. Sz.) fek-

szik del felé , a' fö helye

Dscharjeh , egy Bei hatal-

ma alatt vagyon. 2) kis

Oase (29a 30' É*. Se.') még

igen keveset isrnéretes ,

mondatik hogy ez lésfyen

a' körül fekyö pusztákban

ide 's tova járkáló Arabsok-

ïiak, és Beduinoknak gyü-

löhelyek.

Oaxaca, Kormányszék uj Spa-

HÜB. LEX. IV. Ï)AR.

nyol orsz. 4447 geogr. □ ór,

nagy » 534800 l. *

Ob , halakkal bövelkedö

nagy fó Siberiában , melly

Bija, és Katunja foknake-

gyesülésébol BijisknélKuly-

wan tart.ban keletkezik ,

fei veszi Tom , Irtisch 's. m.

vizeket , kozép folyásában

500 Öl széles és 1 egész 7 BN

nyi raéiy t csendesen í'oly,

némely helyeken csavarod-

va a' jeges tenger felé, mel-

lyet végtére /540 mföldnyi

folyta után el ér. Sok szi-.

geteket formá.1 minekelöt-

te a* jegestengerbe menne,

Torkolatja Obdornak ne-

veztetik , és a' tájék Obdo-

riának , melly nevet vise-

li Obdorskoi vs körül levö

tart, is Beresow ker.ben ,

a' hová a' Sáraojedák a-

dójokat fizetik.

Oban , helység kôzép Skotziá-

ban , vagyon 1000 1. kik ha-

iozásbol , fa és parti keres-

kedésbñl, halászatbol , vá-

sári adásból vevésbol él-

nek. A' ki kütö derék , de

nintsen néki alkalmatos ra-

kodó helye. Emlékezetre

méltók ehez kozel az An-<

glús gombocz kövek , mel

lyek külbmbbféle köhal-

mokból állanak 200 láb ma»

gassan, fekete lávával ösz-

ve forrasztva. Beregonium

egykor Skot/.ia fñ vsa vala,

itt a' mint mondják , még

most i* ismértetnek némely

utizák. A' tüz okádás által

ezóratott et ; az egész vi-

dék mútat még ollyan

pueztulásnak maradékait»
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Oban, legnagyobb arany pénz helye.

JapponiáLan 14 ij% ara- Oberdraburg , 1. Draburg.

tiyat ér. Oberehrenburg , helys. Cseh

Obdach , mvs felso Stáj'ír orsz. orsz.ban Leutmeritz her.

ban Judenburgi ker.ben 140 ben 337 h. szovéssel, fonás.

h. egy pléb.val , vasháraor- sal , és harisnya kôtéssel

ral és kasza csinájással , ké- diszeskedik.

szítenek itt sok f'ekete ese- Obereichstädt, falu Bajororsz.

rép edényt. Ezen vs tájé- ban felsö Duna ker.ben Alt-

kában szépen terem a' zab. , mühl fónál egy vasMmor-

Obdor , Obderskoi, 1. Qb. Tal, mellyben sok öntött

Obedos, vs és vár Portugalli- míveket csinálnah.

ában egy hegyen Estréma- Oberelzbach , mvs Würzburgi

dura tart.ban. nagy Hercz.ben 873 h. mel-

Ober , Obra, kis fó Branden- lyeknek lakosi leginkább

burgi uj. Marbban , melly a' diófa nevelésben foglala-

Lengyel orsz.ban keletke- toskodnak.

ïik, és Glauchánál az O- Oberensingen , falu Würtem-

der fóba megy. bergi orsz. Alp orsz.bír-

Oberalm, falu Bajor ország- s.ban ¿29 1. és nagy malom

ban Salzachi ker.ben , va- .ko kereskedéssel.

gyon szép temploma , és Obere See, 1. Obersee.

sárga rez fabr. mellyben 44 Oberfeld , falu Karinlhiában

azemély dolgozik , és egy Adelsbergi ker.ben ; itt en jó

drót huzoja. • veres és fejér bor terem.

Oberalpstock , hegy Helvetziá- Oberhauten, falu Bajor orsz.

ban Uri kant. 10248 lab ban felsö Duna ker.ben. Itt

magas. , látni 27 Juniusban 1800 el

Oberumstadt , helys. Starken- esett Latour d' Aubergne

burg Hassiai Fejedelemség- Francz. Armada' elsö Grá-

ben, 1366 1. és egy vas há- nálérosárfak emlékjelét.-

morral. Oberhaid , falu Bajor orsz.ban

Oberau, falu Bajor orsz.ban Mainker.ben 1)7 h. és sok

Isarker ker.ben Loisach fó- gyümoltsfákkal. . .

nal, a jeles gipszbányával. Oberkirch, Hypergraecia , vs

Oberbach, falu Würzburgi N. Reusch fónál Badeni Herczs»

Herczs.ben 1000 h. hol sok Kinzig Ker.ben I090 1, és

ко korsókat csinálnak. szölö míveléssel.

Oberbrunn , vs alsó Alizatziá- Oberkrinitx , falu Szakszoniá-

ban 1550 h egy várral és ban Értz. ker.ben 104 h.

szolö míveléssel, ■ 620 1. és csipke fabr.

Oberburg, mvs alsó Stájer orsz. Oberlahnstein , vs RajnánáJ és

ban Cilli ker.ben 130 h. jól Lochnál Nassau - Usingeni

vagyon építve, de egy szo- Herczs.ben 1160 1. egy Sa-

morú fekvésben két hason- vanyú víz kúttal ; közel

lónevü magas hegyekközt. ide Lachnnak a* Rajna vi-

Vagyon itt dekánség egy zébe való folyásánál fek-

ezép templommal , és ha- szik a' Laneck nevti hegy

sonló nevü urad.mal. vár.

Oberdorf, mvs Bajor orsz.ban Oberlauenthql , falu Szakszo-

Ш ker.ben Wertach fónál niában, Ércz hegyi ker.ben

egy várral, az ország tör- Eybenstocknál egy vasbá-

v¿ny szék' «s Ssámtartóság nyával.
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Oberteschtn, Falu Szileziában h. 760.I. kikközött sok zst-

Sprottaui ker.ben egy vas- dók vannak.

hámorral. Obernitz, fatu Altenburg Fe-

Oberleutensdorf, mvs 204 há- jedelemségnek Coburgi re-

zakkai Cseh orsz.ban Leut- szében Saale fónál, timsó^ 4

meritzi ker.ben várral , egy bányával.

kath. pléb. templommal , Obernkirchen , vs Schauenburg

jó posztó fabr. es egy arva Grófs.ban Westfaliai ker. .'

házzal, ben Weser fónál, egy tem-

■ Oberlind, mvs Meningeni Her- plommal , oskolával. 1.300

czs. Steinach fónál, хго h. 1. kik között sok kö faragó

és egy tükör fabr. vagyon, mert vidékében sok

Oberlungwitz , falu Schönbur^- kobányák , és köszen göd-

Waldenbargi Herczs.ben rök vannak.

100 vászon szövökkel.. Obernzell , 1. Hafnerzell.

Obermoschel, vs a* volt Don- Obsrnp/annenstiel , falu Saxo-

nersberg Fran, oszt.ban 670 niában, Schönborn Harten-

1. vagyon egy luth. Ekl. steini urad.ban, sok haris-

Obernau, falu és kastély Ho- nya szö vessel, kalán csiná-

henberg Grófs.ban , Wir- lással , és csipke kôtéssel.

tenberg orsz.ban ferdeje Oberriexingen, vs Würtember-

által nevezetes. gi orsz. lins orsz.bíróság-

Obernberg, mvs Bajor orsz. ban Enz fónál 920 1.

fónál az orsz. törverw szék- ban az Ércz. hegyi ker.ben

nek , és Számtartóságnak a' hó hegynél , vagyon 4

helye. kék festék miive, melly ek

Obernburg , vs Aschaffenburgi köziil egy a' Kir.hoz tarto-

Herczs. Main fónál. zik.

óberndorf , mvs Aus triaban, Oberst« , felsft tó , iszonyú

Ens alatt, a* Bécsi erdö fe- nagy tóCanadában, és/.. A-

lett fekvö negyedben Melk merikában, mellynek nagy-

fónál egy kath. pléb.val. sága 1800 Q mfdnyire té-

Vannak még ugyan ezen tetík , vannak benne sok

fertályban nyolcz hasonló szigetek , és igen sok ha- >.

nevü faluk; hasonlóképpen lak, kivált bövelkedik sok,

a' Mannhartsbergen felül némellykor ¿o fontos pisz-

yaló fertályban ezen néven trangokkal , valamint a"

6 faluk. világ tenger a' szél vé-

Oberndorf, Tisztiváros a* Wür- szektßl háborgattatik , és*

tembergi Felsö Neckar orsz. бок helyeken megmérhe-

biróságban Neckar fónál, tetlen. Csak éppen egy ki fo-

1140 1. lyása vagyon Sz. Mariánál,

Oberndorf, falu Würtzburgi ámbár temérdek a' vize,t

nagy Herczs.ben Main fónál, de itt tized része sem foly

600 1. vagyon szôlô míve- el , hová legyen a' többi

lèse. viz, azt az ember meinem

Oberneudorf, falu Saxoniában foghatja, noha 40 fó folvást

Értz hegyi ker.ben , Lau- bele zuhan, . némellyek kö-

tern fónál, harisnya kö- ' /.ülök oily na?yok , vala-

ban, abó Duna ker.ben Inn
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feanása , és e* kapesoí ja öez- 6 terkolattal a* jegeetenger-

ve a' f'elsö tavat a' Huron nek egy oblébe à/.akad. Né-

nevü tóval. mellyek ezen fót határúl

Obrsizko , 1. Obrzyzko. teszik Asia, és Europa ко-

Obersontheim , ravs Würten- zött.

bergi Kocher orsz.bíróság- Obidos , vs a' Portugalliai Es-

ban, több birtokosok közt tremadúra tart.ban a' ten-

felvagyon osztva' , 1180 1. gernél 1090 h. «420 1.

egy erös várral , kertel és Оbinsк , Obwa , vs az Oros»

egy árva házaval. Perm helyt. ioo 1. . .. .

Oberstdorf , mvs Bajor orsz. Obii tengev öböl , a' jegesten-

ban, Isar ker.ben Isár 3 gerben Asiai Orosz bir. ban.

forrásainál 1800 L vas bá- Obo/an , ker.beli vs az Oros*

uyákkal, és egy vas há- Kursk Helyt. Qbopanká-

morral. nak Psol fóba való fplyá-

Obersteinheim , 1. Steinheim. > sánál 412 fa házakkal , 7

Oberstorf) mvs Bajor orsz.ban temp. 4330 1. kereskedik ga-

111 ker.ben 111 fónál , 1800 bonával , s/.arvas marhá-

I. vas bányákkal, és hamo- val, disznó sertével via-

rokkal. , szal , és mézzel.

Obertheres , falu Würzburgi Obela , 1. Abila.

nagy Herczs.ben egy gazda- Obrach ; török vs also Bosni-

ság oskoláyal, ában, nem messze Drin fó-

óbervietach , mvs Bajor orsz. tól. ,¡ •

ban ilegeni ker.ben 620 1. Obristenfeld, mvs Würtember-

és jó gyümblcs termesztés- gi abó Neckár orsz. bíróság-

sel és méh tenyészettel, ban 1020 I. és egy protest.

Oberwesel , kis vs azelöbbeni kis aszony intézettel.

Trieri Iter. Obrovazzo , (nagy) , kis vs ,

Oberzell, mvs Bajor orsz.ban nyug. Dalmatiában Zara

alsó Duna ker.ben , a' hol Grófs.ban Zermagna fónál

ama hires olvasztó tégelye- 500 h.

Itet készítik. Számtartó- Obrowa , (felsö , ésalsójmás-

nak lakása. r képp' Bobrowa két helys.

Oberteyring , mvs Judenburgi Morva orsz.ban Iglauiker.

ker.ben fel. Stajer Her.ben, ben, Bobruwka fónál. Ta-

azon nevü familiájé; egy lálni itt szép Topázkove-

ezüst bányája volt. ket.

Úbi , nagy fó az Asiai Orosz. Obrowitx, külso vs Brünnben,

bir.ban. Keletkezik az Al- Morva orsz.ban a' Brünni

tin tóból , mellyet az O- ker.ben Zwitta fónál, va-

roszok Teleshoi Oserónak gyon egy kath. pléb.ja 46

neyeznek. Az o neve an- h. 550 1. és jó posztó fabr.

nyit tesz, mint nagy. Azért Obrzyako , vs Poseni Herczs.

az Oroszok is nagy fónak , Warthe fónál , 216 h. 1810

a'TatárofcUmarnak nevezik 1. kik között 90 posztó csi-

hallal gazdag,egészSiberiát nálók vannak.

keresztül folya , és csak Observatorium-szigete , 1. Be

uern azon tóig, mellyböl cherche.

szakad , hajozható. Sok fó Óbservatory-sziget , egy sziget

ezabadbelé, ésvégtérema- Australiában, uj Caledoniá-

ga is, minekutánna 468 ge- hoz ész.ra, mellyet a' go-

ogr. mfdet ált folyt volna nesz emberevok laknak.

i



Obstan, vs Báder/Neckár ker.

b eft draioh fónál. !

Qbstsctieysyrt , igy neveztetik

az Uralhegynfek déli réeze

ак Orosz bir.ban.

Obwa , 1. Obinsk.

Obwalden ,.\\ Unterwaiden.

Orea ,' Sierra d' Occa , hegy 6

Casztiliíban Burgos , Mi

randa d' Ebro és S. Domin

go de la Calcada köztt.

Occíi , fó az Orosz bir.ban,

лет messze Tartariától ,

melly a* Moscau fot magá-

hoz veszi é> Nisnyi Nbvo-

gorodnil Wolga fóba esik.

Occa, fó ó Casztiliában, melly

az Occa hegyben keletke-'

zik , es Puente de Raihnái

Ebro fóbá megy.

Occana, helys. Toledo Spa-

nyol tárt.ban , gabonával

bövelkedö tárt.ban , 4890 I.;

egy kadét oskolával a' Lo-

vaseág számára , nevezetes

azon ütközetröl , melly itt

»809 19 Novémb. tortént.

Oeeárt., világ tenger , négy f6

tengerekböl áll: a' jege*,

az Indial, Àmerikai, vagy1

is nyu^oti , 's a' déli vagy

is csendes tengerekböl. A*

többi meg ezeknek reszei.

Ochad , nagy és népes helys.

szerenesés Arabiában Ta-

hamah tárt.ban ; Minden

héten egyszer nagy vásárt

tart,mellyet számosan meg

keresnek.

Ochagavia, határaely Navar

ra Spanyol tart, van Fran,

orsz. feíe.

Ochansk , vs az Orosz Perm

helyt. Kama fónál 300 h.

halászatot üz.

Úchozk , tart. és ker. az Orosz

Irkuzk Helyt. Siberiában

Kolymánái , és Anadyrnál

bovelkedik az ollyan álla-

tokkal , mellyeknek bore

hi készfttetik. A' fö ysa.

Ochutk, Cjço ao' 10" E. Sz.)

Ocnota torkolatjánál az Oc-

hozki tengernél , 44.30 I. egy

ki kötovel , itt rakatnak le

a' kereskedésre való porté-

kák, mellyeket Kamtschat-

kából hordanak ; vagyon

hajó csináló helye , min-

den adót és fizetést ide kell

hordani, a* hoi meg be-

csü¿tetik, és azután innen

Jakuzkba vi4etik > azért i»

élelmet, és a'fán kívüljhaió-

hoz kívántatódolgokfit szol-

gáltat. Ehez kbzel vannak

a' kis Marokáni bérezek 1.

ezen helyet.

Ochrida , 1. Achrida.

Ochsen/urt , Oxonium , kis vs-

Würzburgi nagy Herczs.ben

Main fónál, mellyen keresz-

tül egy híd itt vagyon 2140 I.

Ennek tájékában terem a*

legjobb Frankoniai bor.

Ochtenhausen, Metternich Her-

czeg* birtoka Wurtemberg^

Duna orsz.bíróságban 3 if%

□ mfdnyi nagy , ^.î00 V

A' fö hêly hasónló névvel ]e-

gyeztetik (48o 3" yi' E- Su.

»7» K.H ) mvs vagyon 1390 ly

Qcihsenkopf , a* Fichtel hegy-

nek legmagasabb teteje Ma

in ker.ben Bajor orsz. ban

3617 láb magas a' tenger

színe felett

Ochsenpfuhl , kis kerek t¿ Gru

penhagen Herczs..ben,Ober-

harz felé, Herzberg vsnál ,

mindég teli vagyon vízzel,

de soha sem önlki.

Ochenstok , hegy Helvetia! Un

terwaiden kant. mellynek?

• 7373 láb a' magassága.

Ochsen\verd»r\ tcímékeny szig.

Albis közt Hamburgnál.

Ochta , mvs Newánál , Pe

tersburg külsó városa egy

pnskapor rtiftlomninl , és

egy ágyu furó 1 mfbmmal.

Ochtina , egy falu Felso Ma

gyar orsz. ban GÖmör Várm.

ben , t.öbb birtokos urai

vannak , vagyon egy evang

tempi. 2 papiros raalora*
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mal, 150 h. ió juh "tartás- rosz Cherson Hely.ts.han e-

sal, és vasbányával. löbb erös vár , roellyet az

Ochums , fó Asiában Georgia- Oroszok ronlottak It 1788

ban, mely Kaukasus hegy- 17 Decern, és most csak 80

ben keletkezik , és a' feke- házból á-11 a' hol Görög,

te tengerbe szabad. Ürmény, Zsidó és Orosz he-*

Ochus , fó régi Hyrcaniában. reskedök laknak, kik mos-

Qcker , fó alsó Szász ker.ben, tanáig egy egész szép ke-

melly a' Harzríevü bérézek- reekedést üznek a' fekete

ben Bruch hegynél András tengeren.

begy , és Altenau köztt Odalanow , 1. Adelnau.

ezármazik , a' borzasztó Oddenn , 1. El. Mina,

szép Ocker volgy it, Braun- Qdeaquiri, vár, és fo tábor

schweig mellett , keresz- Travancorban Malabaria

tül hasítván , Dickhorst- partján kel. Indiában , egy

nálHalberstadtipüspokség- fegyveres házzal, és ágyú

ben, Aller fóba szakad. Ë- bntéssel.

zen fó egyedül csak fa usz- Odelsk , vs Orosz Bialystok

tatásra való, merthéjában helyt. 172 h. 600 1.

próbálták hajózhatóvá csi- Odemira, Grófs. Portugalliai

nálni. Felveszi Radan.Ec- . Alemtejo tart.ban egy ha-

ker , Ilse , Altenau , és sonló nevü fö vsal.

Schunder lefolyását, bovel- Ódenheim , falu Badeni Pfinz,

kedik písztrángokkal , és és Enz ker.ben só aknával.

más féle halakkal. Odenkirchen , hejyeég Clevi

Ocker , hutás hely Wolfen- Herczs. Niers fónál 2000

bütteli Herczs. ben Ocker 1. termeszt lent , -, és, <ok

fónál, melly 3 részre osz- gyolcsot,; vagyon szép pa-

b tatik , tulajdon Ockerre , piros fabr. < - ::u:i.í

Schleckere , és Osterfeld- Obtnrvde , vs Hollandiai Bra-

re vagyon 110 ház. 830 lak. bantban 2810 \.

Vannak itt következendö Odentee , Otinia, fo vs a' Dá-

huták: Frau Marieni értz ..niai Fönen szigetben egy

választó huta ,1 sarga réz mfdnyi hosszú csatornánál,

huta, és veres réz hámor, melly Stiigenél az Odensee-

a' réz portékáknak, és Ka- be végzôdik, vagyon 930h.

zányoknak készítésére va- , 5360 1. egy Gymn. lakik itt

ló ház , tovább egy mész , egy Püspök. Sok fabr. van

es tégla szín , i fényesító nak itt mellyekben gyap-

kováts mûhely , 1 papiros, ju-materiát , bftrt,éskesz-

és több más féle malmok. tyüket készítenek, vagyon

tiesa, hely. Pest Várm.ben czukor , selyem , fabr. és

Soroksárhoz 2 mfd F. U¿ G. > salétrom fozése. A' tenge-

Teleky és Tihanyi fam. ren való kereskedés azorsz.

Lak. Magy. ref. és kat. Ré- termésével nevezetes. :. 1

gi templóme, ésazittkez- Odemholm , kis sziget a' Finni

dödö nagy turján : és re- tengeröbblben.

kettyésse teszi nevezetessé. Odenwald , Ottonis Silva, e-

Van itt Posta váltás is. löbb nagy erdo Neckartól

Octoíactok . Indiai népség ész. egész Main fóig a* hegyi-

Amerikában szabad Státus uttól, egész Tauberig Bade-

aoo hadi néppel. ni Hassziai nagy Herczsé-

Caaiovr , Qtschakow, ve O- gekben,-most már csak a*



' he¡»yes tart.mányokban va-

gyoa , a' sikságon faluk

vannak epítve. Része ama

hires Hercynia erdönek.

Odera , Viadrus , nagy fó Né-

met orsz. ban , mellyen ha-

íózni lehet; Morva orsz.ban

Haslicht nevü falunál egy

igen magas' hegynél kelet-'

kezik, csaknem egész Szï-1

leziát,, . és . Brandônburgi

Márkol keresztül folyja,I\aV

tibornál mar kissebh' ha-

jókkal Breslaunél pedía;

lïagyobbakkal' lebtet rajtà1

hajóznii äzutan az-ёДб' Po-

merániában Stettinnél ^a*

' Damrtii tavat formálja , la*

nagy és kicsiny írFeeh'Háff

Äevü öblön keresztüi megy,

" és hárphi;torkol$tok-r u. m.

Peene , 'S^iné , Divfrenow

• által a' keieti teflgerbe sza-

Itad. Sok fókaft felVesz*;. 'U.

m. Neisse , Ohlau , Bob'eir,

Queisz , Warthe 's a* t; ha-

lakkal bövelkedikjr

Oder , kis vs Austriai Sileztá-

bánTroppáui ker.ben Ode-

rafónál, poszt¿,gyapju ma

teria , és gyolcs szevésse!.

Oderberg , vs Brandehtíurgi

kôzép Nlarkban Odeta fonal

190 h.ióio 1. szarviis mar-

ha tenyésztéssel.;

Oderberg, szab. urod. Austriai

Szilesiában, Tescheni ktír.

ben , ész.ról vagyon Oelsa

' kelètrôl" a*' Deutsehleutenï

urod.dél felôl Tescheni riyti-

g.ról a' Troppaui Herczs. a'

melytöl az Odera fó választ-

]a. 49 e .53' töl egész 49O 58'-

ig kiterjed; Oderberg vson

kivül vagyon 3 fahija, u. m.

Koppitau Pudlau, Schötii-

chel, mindoszve 285 h. ét

1490 1. i

Oderberg , m. vs içen kelle»

metes tájékban Osterbache,

és Oder köztt, 49o $3* E.Sa,

alatt. Vagyon egy kath. os-

kolája, tinácsháza, betegek

háza , serhitfa , egy kéres-

kedö vámja 160 h. 84" t- kik

Szilesiai nyelvet len.îyel

nyelvel keverve beszélltfk,

és mezei munkából tap-

lálják magokat, életeket

»egetik searvas marha te-

nyésztésâelis , a' mez">kter-

mékények, de gyakörta uz.

Odera fó !el önti. x.o »

Oderhe Ihn , Udvarhely tnv>

Erdélybert a' nagyobbililCiï-

- kólló fónál a- kathi templ.

mal, 1 kàth. gynin. i- reibr.

^gymn. vagy кôl 1 egy1 iom «¿al,

i nemes arvahizzal; timár-

. sággal. A* réform. koltfrWi-

' omnak iôv^dtelme ré* mvsgy

3lpoofr. A' dohánV trirmwz-

té£, a' fold miveïés .,' szar*

vas marha, és méhtehyész-

tés nagy, Vagyon egy eavà-*

nyúvíz kutlki is. Itt lakik a'

kerületi t&zt. ' '

Odernhéim, (Drecks- v. Glan),

vs Dohnersbergi ker. Gláo

fónéi. »190 1. >*'•' '•"

Oderhéim , '( G'au ) vs tígyart

" azon ker.ben Seize fónál

" ïooo 1; - °' -

Oderwiti ,/fels8 és abó) г fa-

1 lu, Zittau vs birodálmában;

felsó Luí^atiában 368 h. 2300

1. és gyol('s' szovéssel."'

Odtrto , .Uderzb , igen tsök-

kent vs Montegano fónal ,

elobb az Àdriai tengernél y

most pedig midón azon da»

rab az elöbbeni birtokhoz-

]ött , .5 mfdre távúl vag^yon^

fekszik Olasz- orsz.ban Tag-

liamento oszt.ban , vagyon

3400 lak.

Odessa , 1796 eszt. elo^lt Koja-

bay , (460 29' 30" É. Sz. 48»

17' 35" K. H. ) uj tenjeri,

és kereskedö vs Orosz Cher-

eon Helyt. Liman, Atschi ,

Dniester, és Dnepr torko-

latjaközött, 2000 h. (hihe-

tôképpen ráezént há/.ok, ré-

szént földi vermek , é»

kucyhók.) íjooo Ь kik kö
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fcött sokldegenek, és Zsidók bath, plébániája , es csho-

vannak. Vagyori 4 görög lája. A' lak. fold mivelés-

templ. tobb gyüjtemónyes bol , és marh^a tenyésztés-

házai , i kereskedö haza, bol külömbfele niestersé-

vagy Bazarja, és tágos ka- gekböl, de tobbnyjie posz-

szárnyáji. A' ki kptöje neve- tó és materia szovésébol ,

fcetes , és erös , a' kereske- kaptza kôtésbôl és takács-

dés eleven , és nagyon eágból élnek. , ■

virágzik , melly részént Odi a*ip,vs Orosz Minsk Helyt.

Orosz birodalmi adomá- Qdryssae , népség régi Thra-

nyokkal, del felé , részént ciában. !

Jtül&ö országi portékákkal Qdrtywol, vs Warsói volt B*-

p. o. gyapjúval kávé- dora oszt.ban ñera messze

. val, és m. ef.kelazprsz.ban Pilicatól ¿6 házokkal. ,,

' - s WoifWbütteli

Aller fpnàl egy

psi és ;l.eány os-

- Jfojyvást hivatnak az uj , kolával beteg házzal , és

munkások. i, . ,. vendég fogadóval, vagypn

Odiam , varos az Angpl Hant 202 h. 950 1. kik. ser, fpzçs-

.;■ Grófs.ban. jt'ti'Ui '.¿b'^lj palinka égete.sb#l, sz,ar-

Odian, 1. India. . . vas rnarha tartásból, szan-

Odier > Odiel , fó Andalusjá- tásból vetésbol ,¡ fôzelék ,

ban, melly Estremadura dohány , és len termes/.tés-

bajbaránál keletkezjk , ée bol élnek, ezen városban

Cadixnál a* tengeröbölbe hárpm országos vásár esik.

szakad. Oedeñburg > 1. Soprony^,. *

Odilienhirg , 1. Vogesí bérczek. O/rfffurcbf , Oedern , vs Szaxo-

Odiniente, vs Spanyoi Valen- . njában érczhegyi ker.ben

tzia tart.ban 7000 I. ésposz- 295h, 1,570 1. poszto, darótz,

tó fabr. flaue] , karton, piketéská-

Odischi , ker. nevé Mingrelia nafász. fabrikakkalA.Цл •. ~>

Kaukasi tart.ban a' í'ekete Oehlbevg, l. Olajfákheg.y.f,-;,,

tengernél Tschaisy neveze- Oelilberg , egy a' Fran'cz. or-

tü talúval , hol egy görög szági 7 legmagassabb he-

Püspök lakik. gyek közzül, mellynekma-

Odoew , ker. vs Tula Orosz gossága a* Rajnán feííil¡ 1270

Helyt. ,356 h. és 950 fórfiu láb.

lak.kal, kik mezei munká- Oehringen, Hohenlohe-Neuen-

ból , és szarvas marha te- ' stein - Ingelfingen • Herczegi

nyésztésbôl élnek. ¡ : ■ vs, Würtembergi Jaxt orsz.

Odomantes , népség régi Mace- . biróságban,, 447 h. 3140 1.

doniában. t Vagyon lakóvára, gymn.

Odran , (49° 39/ E> Sz.) város oskolai tanítok Seminari-

Austriai Szileziában Trop- nma, draga ko , és parket

paui Herczs.ben , Troppaui fabr.találni itt Romai régi-

ker.ben , Oder fónál , ket- ségeket.

tös ко fallal, és egy árok- Oejestadt , I. Ystadt.

kal korülvéve, vagyon 3.50 Oelandia, Olandia , Svetziai

köböl , és téglaból épült sziget.Kalezi-Gorlandiában,

, háza , аз 10 lak. kik rémet a' Calmari tenger szorulat

nyelven beszélnek , egy úri . által valasztatik a' száraz

vára, ésgazdaságititfztsége, tart.októl \g mfd a' hosza,



la' szélessége, éezakról er- .ban, most Inspruck.

dökkel, es ко bányákkal, Оепо.пе , 1. Eugia.

. délról szántó földekkel , es Oenotri , еЦо lakos népség I-

réttkkel keritetik , lakosi taliában.

ezárca 7000 megy , kikszán- Oenus , fó régi görög orsz.ban

táshól , vetésbol marhane- Lakonikában.

velesböl , mes/., égetésbol, ör , (felsö) Ober-Watt, Vas

kóvágásból » halászatból, Va.rm.ben Pinka fónál, va-

és kerefckedésbôl éluek. gyon 600 lak. mezzei gaz-

Oels , Braunsf hweigi Oelsi . daságból , mesterségekbol ,

Hercz.hez tartozó jószág al- es kereskedésból élnek. Va-

só Szileziában,melly Julius gyon itt jó kender, és len

holnaptól fogva 1809 Prus- termesztö hely. T.alálníitt

eiai királyi Sequestrum a- külombféle vas hámorokat,

latt vagyon , Weide fónál , metszft , es örlö malmot .

31 Q .mtfd.. ,nagy , 84690 ' vagyon egy plébániája.

lakos. számlal .; bóvelke- Oerebacke, Eyrarbake, kikötö

. dik lennel, gabonával, gyü- • hely Island szigetben. Lak.

mölcsel , fával, enni való halászok, éspásztqrok. 1734-

vadakkal , ,és : hajakkal^ . >î>en nagy foldindúláat szen-

%Wb--f • ¡ ' j -■' i .-vedtek, ,

OÍ«f»^ Olsna,; Oelse folyónál Qerepro, (s9°¿ 5' 4flí' E. Sz. 32е

449, h.. 39Л0 í, vagyon itt 49' 10" К. H.) fo és keres-

_ ejgy; j|¿k^v4r jeles könyy- 1 kedö vs Narike', v. Oerebrd

tárra^l,. egy^m^'stersége*, ,és \ Syéd tart.ban, a'Feketefó-

...tejrmesi^etes ritkaság szobá- • ri^k a' HieLmar toba való

,. val,, egy ,;£zép mulato er- , .torkolatjánál, 300 h.2880 1.

1 dbvel ; vagypn . egy luth. egy szëp vásár piartzal, egy

gymn. Kpsppthi fundatzyi- , pompás várral , 'kikotovet

jából Í5popo for. vannak itt derék hajózással, és halá-

szamot posztó csinálok roa-, ' ezáttal. Vagyon itt.egy ven-

teria é» gyolcs^szövök, pus- dég ház , ispitály , í egyver

ka csinálok es lakatoso.k. ; fabr. és könyynyomtatask

Oelsa, Eleakis fó Austriai ЗЦе- Д' vs 1810 itt tartatott orsz.

ziában , melly a' Karpati gyülés által, roellybenAu-

. hegyeknél délról valaraint gustus Károly Pontecorvoi

a' Weichsel keletkezik, Te- Herczeg ( Bernadotte Fr.

schennél el folyván ész.ról Marschall} korona örökös-

Oderberghez az Oder fóba sé válosztatott, nevezetessé

ömlik., i ! Jett. ri'

Oelsen, Elsen , plesjnice, mvs Oeregrund, kis vs Upland Svéd

Morva orsr.ban Bruni ker. tart.ban 130 h. ßoo 1. és egy

ben , vagyon plebaniája , з ikjkötövel, foglalatoskodíK

tempi. 236 h. 1370 1. ■ • halászattal , közben lévft

Oelsnitt, Olsnitium , vs Sza- kereskedéssel , valamint a'

xoniában Voigtlándi ker. Dannemorából való vas ál-

ben Elster fónál 342 h. 3000 tal hordással is.

1. nevezetes a' gyöngy ha- Oeresund, 1. Sund,

laszat miatt az Elsterben, Oerielz , Airólo , nevezetes

vagyon rausoíín, kaptza, ,és • pléb. falu Tessin Srhweitzi

posztó ,szôyé§e , arany es _ kant.bán Tessin fónál , és

ezüst .müvesei. Godhart hegyénél, beteg

Oonipons , vs régi Vindeliciá- házzal.
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■Ôrmény Orsztig , 1. Armenia.

ôrméayek , 1. Armenusok.

ört , (bis) falu alsó Magyar

orsz.ban Szala • Várm.ben

Balatonnál, vagyon egy sa-

vanyüviz kutja a' Balaton

partján.

Oesel, Osilia, kóVes sziget a'

-keleti tengeren.a'Rigai teh-

. geröbölnek bé menetelé-

nél azÖrosz Liefland Hetyt.

1 .52 □ mfdj1 nagy, vagyon

33190 1. bövelkedik gabb-

náy^al , lennel , fával, hàl-

4al 's a' t. FÜ vsa Arensburg.

Oeslau , falu Coburgi Her.ben

márvány bányávál , már-

• vány malommal, a' hol

eszt.ként nehány ezer nagy

és kis golyóbisok tsinal-

I tatnak, mellyek Hollandi-

An-. keresztül Indiába hor-

datnak.

Oesterby , helys. Upland Svéd

tart.ban egy tonál 800 1. és

*gy derék vasbányával. E'

hez közel vannak a' gazdag

Danjjemorái vasbányák.

Oestersund, egy ujonnan épiilt

vs Jämfcland Svéd tart.ban

* 250 1. ,1786 vsi jusst és több

szabadságokat nyert. .

Oesthammer , vs Üpland Svéd

tart.ban , hajózást , és ha-

lászatot üzí

Oesterreich , Austriai birod.

I. a' II. Darab függelékében.

Oesterreich , Austria , Ostria,

föherczs. másképp neyezte-
tik alsó Austriának is':'sÉ.-

szakról Cseh országgal, és

Morvával y keletröl Ma

gyar orsz.gal dél felülSta-

jerral, nyug.ról Bajor brsz.

.gal határos. Ezen fo Herczs.

nek térségé reá megy 548

geogr. □ mfdre. a' népének

ezáma 1,481400. Bécs korül

levo tart.ok leginkább né-

pessek , foképpen mind a'

kéfc oldalon a' Duna hoszá-

h\n, de a' népsége a' déli

íészében, csekély, hol több

mintçooolàb magaság dom-

boru hegyek váiasztják a' Í5

Herczs.et Stájertól. A' Du-

nához közel vannak derék

laposságok, a' tájék meleg,

és egészen véve'termékeny,

ámbár a' nagy népesség

i miatt a' gabona , és vágó

marha nem elegendñ, ki-

vált a' hol a' szôlô mivelés^

■ igen nagy. Az ásványok

ko/.ul a* só, és vas nagy ré-

szét teszik a' ki hordandó

portékáknak.A'kézi niester-

• ségek, kivált gyapjuból ,

gyolcsból, pamutból, és, se-

lyemböl késziilt portékák-

ra nézve nagy folyaraotban

vannak. V sáfrány és mus-

tár az Ö jóságbkértküWnüs

megiegyzést érdemelnek^

Felosztatik Austria Ene' fo-

lyón felül és alúl való tar

to mányra; e"z utolsó na-

gyobb és nevezeteeb része

az egész Monarchránafc és

FöherczsJnfek " fo vsával, é»

kovetkezehdó hégy ferta-

lyokra osztatíkj a' Duna

déli részén : i) a' Bécsi er-

dön felül való fertályra, a*

hol ker.béli vsS. Pölten

(Hippolítus)- 2)a'Bécsier-

don alóllévo fertályra, keV

rületbéli vs itt Draiskir-

chen; Dunának északi ré

szén. 3) Mannhartsbergen

felül levó fertályra , hol

ker.béli vs Krems. £)Mann-

hartsbergen alúl lévó fer

tályra, ezen' ker.nek fövsa

Korneuburg. Nevezetessebb

hegyei : Semmering, Kah

lenberg, Schneeberg, Oet-

schér , és Mannhartsberg.

Bor termesztése eszt.nként

1,543943 akóraés több mint

3o,000000 fortkra (1 akó----

ao ft.) becsültetik. Az Ens

folyón felül való tart. 3

fertályokat vagy ker.teket

foglal. i) Traun fertályt ,

mellynek fö vsa Steyer. 2)



Hausru ck fertályt, ahoi f5

vs Lines, 3) Mühl fertályt

Dunának esz.i részén , itt

>er.béli vs Freystadt, Ezen

tart.nak sok hegyei van

nait p. о, Priel , Traun

stein *s a' t. termékeny és

jól raegmunkált sikságai ,

és sok kézi mesterségei , ne.

vezetképpen vasból és kar-

tonból. A' ki bordando szer-

jiek nagy részet teszi a' só.

A' fô vs Linz. Az Austria!

fö Herczegnek jovedelmét

lehet hecsülni 24 mili. fr.

a' hova az Ens fón alúl le

vo tart. a' fö vsért -hotel

во mili, felé ,ád. Alsó Au»

striának rendjei az Uralko-

dónak tetszése szerént Csz-

vegyülnek a'.ki rendelttpa-

rancsolatnak illendo felosz-

tása felöl göndoskodni. Az

Austriai fö Herczegeknek

orök kbvetkezés rendjét VI

Károly Császár 1713 prag

mática Sanctio által meg

, határozta, és rendelte, hogy

a' férjfuii àgbaç, melly min-

denkor. az aszoJiyi ■ nemet

. felül haladla y az elsö szü-

. Jötti justa vigyázat Iégyén,

. ha pedíg férfiü gyermeke

пега lenne a' fö Hercz.nek,

akkor azon juss ált menne

az asszonyi ágra , melly-

ben hasonló rend tar-

tatnék , tudni illik a'zdn

. orokséget kapná az Ural-

kodónok öregebbik leánya

: maradékaival eggyütt. E*

. zen tôrvény a' Ceászári sta-

tusnak minden tart.nyai»

ban mint Austriai ház* tor-

törvenye pompásan elfo-

gadtatott; ,

Oestereichi kerület , ez legna-

gyobb Német orsz.nak mind

a* 10 ker. közül, fekszikna-

gyobb részint délfelé Du-

nán alól , nevét veszi az

Austriai fö Herczs,töl melly

egy kelet felé fekvö tart.t

jelent. Maid egészen tarto-

zik az Austriai Lotharín-

giai fö Herczegi házhoz,

ennek fö hatalma alatt van

nak a' többi kerületi ren-

dek is. Térsége reá megy

4228 D mfdre , lak. száma.

10877000, kik uralkodójok-

kal eggyütt kath. hitet val-

lanak ; vagyon mindazon-

áltel a* Protestansoknak is

sàabad vallé» gyakorlások.

. Ezen ker. пек részeit teszik:

az Austriai fö Herozs. bel*

- SÖ Austria, az elöbbi fejede-

lemségre ieWùIltëWtt Tyról

GrÄfs. a' Vorarlbtfrgi urad.

mal eggyütt , a' hajdani

élô Austria' a* Sváb kor.

ben. — Ezen kétfületnek

readjei 1 • : Ai ' Austriai fö

- Herczeg azalsó » belsft , fel-

»Ö és elö Austriai miatt ,

a' Trienti , és a' Brixi Püs-

.•pökök , a* német1 rend Att^

striaban való • pTébendáji

hiiatt, valamínt Étschnél

és Tyrolyban 5 a' Driech-

steini Hefczeg Trasp urad.

miatt , a' Tyrolsi Engadin-

ban. Trient , és Brixen a'

Tyrolyi ország gyülésen,

• mint hozzá atyafisodott or

szág rendjei megjelentek,

i ée magokkal hozták az or-

"eïàg adót, de erre nézve

rendkívül val¿ ország adó-

~*A Iéptek. A' német Preben»

dák egészen az Austriai fö

hatalom alatt voltak. Trasp

ugyan Független vala , da

ezzelnem élt. Ker.béligyü-

lések szintúgynem voltak,

valamint hogy ker. rend»

béli szerzés nem vala ; ám

bar ezen ker. néha más ker.

béli rendekhez is kapcsolta-

tott,

OâJtrih, NassaU'Ussingi hely-

ség Rajnánál 1600 1, és szö-

10 miveléssel, '

Oeta , 1. Cumayta,

Ooia , hegy régi görßg Orsz,
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~ baft Phocisbán , Thessalia bet az ehe« ragadozo ma-

- határánál. , ••- ■ daraknak krákogásánál ,

P*jf4l', népségrégi görögorsz. es a' koszáli zergék ug-

Ьап , Thessaliában. rásainál n«ra hall és nem

Qete¿fingen,Ed>eHingen ,Wûrtz- lát .

burgi nagy: Herczs.ben ко- Оеугал , erôs helys, Estrema-

zel Taubtr. tóhcz, többbir- dura tart.ban , Portugaliá-

tokosokhoz tartozik , va- ban Tejo torkolatjánál ; va

gyon- l¡22o I. kik leginkább gyon szölö mívelése,selyem

- gyiimölos , bor, es fözelek fahr, és meleg ferdöje.

г ternoesziésbol élnek , vala- ú Fata, Opina , h*ly. Sáros

. niintazarvasmflrhatenyeaz- Várm.ben Lemestöl a óra.

: ïtésbôl , éa gyolts szövesbßl. F. U. Ketzeri fam. Lak. tó-

Oetikan , helys, Zürich kan- > tók. Evang. Olsva vízéntél

• tonban Helvetiában,.egy tó- vásárokkal.1 Vanó falu Már-

"nál. Ehez :köz«l ^vagyon a' - maros és SzepesVárm.ben is.

.! Wannenbad egy kenköves Qfanto, Aufïdius ; fó Nápoly

ferdö. ■,. ;t,nr/-^ , , .«. - Kirs.ban ,; melly a' Fejede-

Otttcfur , ,a' »chneeberg után lemség tulsó réeiében az

legmagassabb hegy alsóAü- Appenninben keletkezik ,

f triában , 998 öll magas , ,a' és a' Maní'redonia tíbolbe

;Stajer ország határán , ta- mdgy. -b.^

lálni itt számos koszáli Offenbach, vs Isenburg - Bir-

jzergét.¿r ';. , !•,-• ,1 '. stein Fejedelemségben Main

'Otttingcn-, Grófs. Да] or oraz. fónál, 700 h. 9000 lak. kik

ban felsô-Duna ker.ben Wer- között sok Német és Francz.

nitznél a-a Ugy nevezet Ri- Reform, és Zsidók vannak.

«ázben i i bôvelkedik gabo- Itt vagyon a' Fejedelemnek

ínával , égetni való fával, lakó palotája, és az igazga-

lennel , szarvasmarhával , tásnak halye, és a' kamara ;

'.lóv&l , Iudakkal 'a a' t„ Fel dohány , tobák, gyolca, sze-

osztatikkét Uneára Oettin- kér, selyem materia, kap-

pen-Spíelbergi , és Oettin- cza , páñtlika, kalap , fa-

g"en-Walleratein! Herczs.re; yence , piksis , és más eféle

ama? ,3 Çb.mfdet bir. 9000 í'abr. viasz gyertya cainálás,

1. çzpedig9Q mfdet,3aooo drága kôbéli portékák, se-

. 1. fó vsa... . !.л lyem fôzés, szattyán festés,

Dettingen, Ottinga, azOettin- S könynyomtatas, és 1 kó-

gen-Spißlbergi,Herczegnek ta nyomtatás. A' vsnak e-

.lakhelye, Wernitznél (48° leven kereskedése vagyon.

57' 27" E. Sz. 28o 16' 20" 0^fn¿e/iy«,OfFenburg,Schwend

К. H,) vagyon 431 h. 4000 burg, Baya, helys. Erély-

1. nehány 100 zsidókkal, 2 ben alsó Fejér Várm.ben a'

vára 1 gymnasiuma , árva- hason nevü ker.ben, hegyek

ház , pamut fabr. gyapjú -kóztt 4 ide tartozó helysé-

fonása, as gyolca szovése. gekkel , lakják Oláhok , és

Oetzthal , kietlen vplgy az O- -bányászok; vagyon arany ,

lasz Tirolban , hol a'.ter- > ezüst , és piakojtz bányája.

mészetnek minden kelleme- Orenburg, (42p <i%- ^'E.Sz.a.^

tessége elenyéazik ; látha- 37' \5" K. H.) fô va Badem

tatlanul csörgedeznek az Kinzig kerül.ben Kinzig

eriiei fók a' ki váiott göd-. fónál ,-500 ház. 2800 lak. egy

Tökben hol az útazó egye- kath. Gymn. bor, és gabo-
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na termesztéssel.

O/ra , v. Klein-Ardrah^ neveze-

tes kereskedo hely a' ten-

geren Ardrah országban a'

. rabszolgák paftján , felsö

Guiñeaban. , , .. .

Qgara , v. ¡Vagara , magassan

fekvo,mindazonáltal termé-

keny tart. Habessiniában ,

Tigre , Samen , Dembea, és

i Bagemdertartj^yok kbzött,

hol a' Laraatmon és Maka-

. ra fó észak nyugot felé a*

határokat teszik , sok Zsi-

dók laknak itten. . , .1

Ogge , v. JVad, Habeesiniától

elszakasztott tart. mellyröl

többet nem tiidunk , mint

hogy ebben vagyon a* Ga-

waja tó , az uralkodó és az

alatt valók kereaztényeknek

tartatnak. •

Oggersheim , vs Mainzi Püs-

pokségben 930 lak. 1 várral.

Ogiio , Ollius, folyó.Olasz ora*,

ban, keletkezik Camonikai

határokon , keresztül folyja

Lago-Iseot felveszi a' Cherio,

Mella, Chresa folyókat, és

Steone , Savaroaa patako-

kat, ée Pontevicotól egész

a' torkolatjáig Ponál Bor-

• goforten alól 33 olasz mfd-

nyire hajózni lehet rajta.

Bánsági kaf. vídékkel, és

Zágráb Várm. ész.ról Pose-

ga Várm. kel.röl a' Bródi

határórzfi Regementel, dél-

röl pedig Bosniával , és a'

Török Horvát orsz.gal ha-

táros. Nagysága 50 □ mtfd.

Földe nyugot és észak felá

hegyes , kelet és délfelé pe

dig róna, 's némely helye-

кен mocsáros. Folyói : a*

Száva , Sztrug , Ternava ,

Czernecz , Orlyava , '$ a' t.

Gabonája , bora jo terem.

Erdeje bôségben. Népessége

62300 mégyen, lak. részint

kath. részint ó-hitüek , II-

lyrusok , Horvátok , és ke-

vés Németek. 1 várat , 1

mvst, és 131 falnt számlál.

A' Zagrábi Püspöki Megyé-

heztartozik. Fö vsa Ó-Gra-

diska.

Ogulin , (450 15' 40" É. Sz. Я2»

.58/25"K.H.) föhelyeegyna-

gyon kiterjedett ker.nek az

Austria Horváth orsz.ban ,

a' honnét az Ogulini gyalog

Regementnevét veszi,mely-

nek Stábjaitt vagyon. I,át-

szik itt egy vár, 1 kath.

pleb. 142 ház. itt enyészik

el a' föld alatt a' Dobra fo

lyó.

Ogante , vs Biscaya tart.ban Ogulini RégententtRorxktb. orsz.

- Spanyol orsz. 29.5 ház. 2070

lak. egy fö oskolával , vas,

gyapju materia, és gyolcs

fabr. . !

Ognelia , Onquella, helység

- egy várral Portugalliai A-

lemtejo tart.ban egy hegyen

4 mfd Elvastól. Vagyon itt

egy emlékezetre méltó kút,

mellybôl ha isznak az álla-

tok , megdöglenek, kivévén

a' békákat. -

Ó-Gradüka, 1. Aît-Gradiska. —

A' Gradiskai Határ örzö Re-

gement vidéke az ész. szél.

45ó 5'tól 45o 29'ig , és a' kel.

hosz. 34Э 22'tól 35o 3«'ig ter-

. jed» oyugotról »' másedik

fekszik See keriilet ,

Sfuini , és Ototschani Rege-

mentek között , i2 0sztály&

ezerént , 12 ker tekre oszta-

tiki u. m. Erdoell , Primi-

schlie, Ogulin , Thóuin, Jo

sephthal , fekö Modrusch ,

' Plaschki , Jeserana , Gluni-

schiza, Lutschau, Bründel,

és Jessemcze ker.tekre.

Qgurtschentkoi , sziget Balkan

tenger öbölben Truchme-

nek tart.ban.

Ogurtshoi , nebany szigetek-

nek nevé a' Kaspiumí ten-

geren , p. o. Idaakh, Natto-

nia , Darghau , é» Daagha-

dan «zigetttknek.
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Ohio, az az: szép folyó hajó-

¡tásra való viz észak Ameri

taban , melly Alleghanny,

és Monongahela fóknak ösz-

vekelésekbôl dél - keletre

Pittsburgtól (40o 3i'44"É.

Sz.) származik, és tübb mint

40 folyókat magába vesz ,

p.o. Illinen folyót,Wabasch,

Miami, Kentucky, Cumber

land, Tscheroki, Tennesse,

's t. m. fókat , ezek közül

többek hajózásra alkalma-

tossak , és Erie, Ontario 's

t. más tavakkal öszvekötik,

a' Mississipibe való torko-

latjánál 1000 öll széles. —

£zen folyóról veszi Ohio É-

szak Amerikai szabad Stá-

tus az qnevét, melly 1804.

ben vétetetett a' szôvetség-

be , addig Western Territo-

rynak , vagy Chelicottének

ïieveztetett , nagy kiterje-

dett tart. északra Ohio fo-

lyótól , ezen szabad Status-

uak nagysága ig mill, hóld,

melly térségben 98460 lélek

lakik. Föhelye Marietti.

O-Hivanui, v. Ketteninsel , egy

a' társaság szigetei közül

Australiában.

O-Hiwahoa, Ohiwaroa, Ohi-

wao , S. Dominica, legna-

gyobb a' Marquesas szigetek

közül Australiában, (138a

ai' .30" Ny. Sz.) magas, és

hegyes , 15 teng. mfd a' ke-

rülete.

Qhlau , folyó alsó Siléziában ,

melly Bernsdorfnál Mün-

eterbergi Hercs.ben keletke-

7,ik , és Breslaunál Oder fó-

baszakad. Ettöl veszi nevét

Qhlau kerület , melly 9 П mf-

det foglal , és ¿5100 lakos.

s/.ámlál. Fö vssa

Qhlau , Olavia , hasonló nevü

fónál ', vagyon 28,5 ház. 2700

lak. szép vara , kat. várbeli

bápolnája, egyevang. tem-

ploma , több malma , rézhá-

mora , selyem , posztó , és

tobák fabt.

QhUberg , Püspokség Argau

kant.ban Helvetziában , as-

szonyi nevelö intézettel.

Qhm , í'olyó a? Fuldai Herczs.

ben , melly a' Vogel hegyböl

jön , 1 óra járás Kircheim-

tól; Worába , és ezzelMahr-

burgnál a' Lahn folyóba sza-

kad. , ' •

Ohrdruf, (50O ,50' 33" E. Sz.)

Hohenlohe»Neuensteini H.gi

va Obergleichehi Grófs.ban

Gothai Herczs.ben Ohre fó

nál , ama nagy égés elött ,

melly 1808-ban tortént , va-

la 75,5 ház. és 4200 lak. most

még van 1 Gymn. gyólcs ,

bör, posztó, és vitorla vá-

ezon fabr. rézhámori, gyolcs

fejérítése , és gyapjuval va

ló kereskedése is vagyon.

Ohre , folyó alsó Szakszoniai

ker.ben , keletkezik Ordorf

faluban , folyását veszi

Urömlingen keresztül , vég-

tére Albis folyóba szakad ;

Drömlingtol fogva lehet

rajta hajózni; Wiegelilznél

felveszi a' Mühlenbachot ,

Zobbenissnél Wanawát, és

Wedringennél Bewert.

Qhrnhau , Arnbau , vs Baior

orsz.ban Rezat ker.ben Alt-

mühl folyónál , vagyon 130

ház. 2640 lak. kiktöbbmes-

terségeken kívül mezeigaz-

daságból , és szarvas raarha

tenyésztésbôl élnek.

Oibo , leggyönyörüebb a' Qui-

rimbai szigetek közül kele-

ti Afrikában. ,

Oignon , folyó Wasgauban a'

Lotharingiai határokon, ál-

talfolyja Franche - Comtét,

és mintegy 15 mfdnyi fo-

lyása után PontaiUiernél

Saone fóba szakad.

OiiOt/g , l. Rrflmucksáe.

Oiré , vs Otranto Nápolyi tart.

ban 4750 lak.

Oirtchot , vs a* Hollandiai Bra-

bantban Beerse fónál, 4860 h



Ohe , Isar« , folyó Franсzia

orsz.ban , keletkezik Four

neau de Solognenél Arden-

ne oszt.ban , keresztülfoly-

ja Aisne, és Oise oszt.kat,

és mintegy 47 mfdnyi folyá-

sa után Conflans-Sainte-Ho-

norinenél,Pento:sen alól Pá-

Tisbof. 6 mfdnyire Seine fó-

ba szakad. La Feretöl fog-

va hajózni lehet rajta, és

egy mesterséges csatorna

általa' Somme fóval öszve-

köttetik. Ezen folyóról ve-

szi nevét

Ohe osztálya, Francz. orsz.ban,

raelly elöbb Isle de France-

hoz tartozandó Beauvesis ,

és Valois tart.kat foglalta,

107 □ mtfd a' nagyeága ,

számlál 583500 lak. termé-

keny gabonáca , kenderre ,

lenre , répa magra , kerti

veteményekre, tüzifára , ju-

hokra , 's t. ef. nézve felosz-

tatik négy, ú. m. Beauvais,

Clermont, Compiegñe, és

Senlis köz-ker.kre, mellyek

35 kant. és 738 kozséget ma-

gokban foglalnak. A'fövsa

Beanvais.

Ohemont , helys. Somme Fr.

oszt. ban j 030 1. kereskedik

gabonával, gyapjuval, és

lennel.

Ojaine , 1. Huaheine.

Ojettadt Ystadt.

Ojos de Guadiana , 1. Guadiana.

Ojtoz , fó Erdélyben , vannak

benne piaztrángok , hason

nevü szoros útnál fojván,vég

те bele szakad a' Moldvaba.

Ójtoz , szoros út, és Contumácz

Erdélyben.

Oka , hajózásra alkalmato« fó

Orosz bir.ban keletkezik

Orel Helyt.ságnál , fel ve-

szi Moskwa , Nara , Prot-

wa , Ossetr , Urga , Sucha,

Schisdra fókat, és Nischni ,

NowgorodnálWolgábaomlik

Okamundel , szabad tart. Gu-

zurata félszigetben Ostin-

diában , ennek ker.letébeh,

és az itt találtató Kotsch

übólszig.nél élodik a' t enger i

tolvaj nép » Sangariok, kik

a' hajózást háborgatják. Afc

6 fo helyek Noangur. .

Ока-Skarnikut , falu Oláh orsz.

ban Soaknáva],

Okeham, ib vs Rutland Angol

Grófs.ban a' szép Catmosa

völgyben 3,500 1. és csekély

kereskedéssel. ">

Okehampton , Okington, helys.

Devon Angol Grófs.ban O-

ke fónál gyapju materia

fabr.

Oki , Japan i s /.iget.

Okkak , uj ülés Labradorban

ész. Amerikában , hoi a'

Hern Hutterek egy csapat-

ban le telepedtek.

Oklos, nagy Oldos, groes Stall-

dorf , Oláh falu Erdélyben

Hunyad Várm.ben vagyon

99 h. egy nem egyestiltgö-

rög pléb. jó bor termo he-

Okna , mvs alsó Moldvában

dél nyug.ra nem messze az

Erdélyi határokhoz , sok

só aknákkal , mellyek esz-

tendónként 300000 piaster-

nyi hasznot hajtanak.

Oknamare , vs Oláh orsz.ban

Okna fónál sok só aknák

kal , mellyek esztend&nként

1/2 milliom piastert hoz-

nak be.

Okolicsna , falu , Okolicsáni

familiának jószága Liptó

Várm.ben, Wág fónál, va

gyon egy régi roppant pléb.

temploma , egy Sz. Ferencx

ezerzetbéli Atyák klastro-

ma póstáia , két kastélya ;

Lak. 122 kath. 370 evang. ée

4 zsidók savanyú víz kút-

tal. A' vitéz Okolicsányi

familiájé.

Okoiir, (42° 9' E. Sz. 139o 30'

К. H. Grenwichtol) sziget

a' Tungusi tengeren , 11

mfd hosszu , 5 mfd széles,



Ataliá^an erdös; alkalma- szállítványoknak maradé-

sint lakossai is vannah. ki; a¿ért nyelvek az Olasz

Oksa f vs Siedleczi oszt.ban nyelvvel rokon, melly nena

Lengyel orsz.ban. külömben a' Római nyelv-

Olad , mvs Vas Várm.ben , A- bol áll résznyire. Kimível-

rany vizénél, Szombathely - tetésok csekély a' tudomá-

be¿ if¿ óra , Lak. nemesek nyokban és szép mestersé-

többnyire , 's Magyarok , gekben járatlanok. Reli-

helybéli káplánsággal. Fö- gyiojok görög szertartáaú ;

. birtokos benne Skerlecz többnyire ó-hitüek, rész-

Ötdh-IUyrus , határftrzo rege- túeknek Pópájik se tudnak

ment vidéke, Districtus Le- közönsegesen mind énekel-

gionis Limitáneas Valachi- ni, olvasni és írni.

co-Ulyricae , az E. Sz. 440 oidh orjzdg, Valarhia , Törö-

¿8' tól 4,5o 4«' ig , ésa' K. kül Eflak , Herczs. Török

H. 38° 6' tól 400 33' ig ter- Európai bir.ßan , ész.ra

jed ; nyug.ról a'Német-Ba- Moldva és Bessarabia orsz.

náti kat. vidék , és Krassó kel.re és délre Bulgaria ,

Várm. kel.rol Erdély és O- nyug.ra Servia , Magyar

láh orsz. végre délról Ser- orsz. és Erdély közott , az

via kôrnyékezi a' Dunával. É. Sr.. 44—450 ¡2' , a' K. H.

Foldje, kevés részeit ki- 40=» 38'—45^ 20' alatt iek^

vévén , igen hegyes , kies. szik. Hossza mintegy 40—

völgyeit számos pata-kok 45, szélessége 14—40 mtd ;

nedvesítik. Folyói közül nagysága Miß Q mfd. Lak.

nevezetesebbek : a' határt mintegy millio; legtbbbnyi-

tévíi Duna, és Karasch , re Oláhok , és ó-hitüek, sok

ezek után Ñera vize és a* kalugyer klastromokkaK;

Temes, mind a' kettö egy csik imitt amott vannak

hegyhátból ered , de eilen- közttök Törökök " és kath.

kezö oldalokon a' nyugoti á' 1 Torököktöl nagy adó-

ezéleken, és a* Cserna vize, val nyomattatnak. Vidéke

melly nem messze Orsová- és^.ra és nyug.ra igen he-

tól a' Dunába szakad. Nagy- gyes , és magas , de délre

eága 106 □ mfd 4 mvs és sí к és lapos. A' legmaga-

»08 falui vagynak. Nepes- sabb hegyeik Erdély orsz.

sége a* Német-Banáti Rege- határinál fekszenek. Jele-

mentel 163000 mégyen,na- sebbek: azOszla, Volkány,

gyobb részint Oláhok , Rá- Mandra, Prasa, Szidu ,Ti-

czok és kevés Nématek ; kat. szomoy, Magura , Turkul,

és ó-hitüek. A* Csanádi Albota , Bundi , Mosul , Va-

Püspöki Megyéhez tarto- kaz, Tortsvár Vladeáz , Ka-

zik. pri , Boza , GaruI , Asztag

Oláhok, önnön nyelveken Ru- bérczek; nevezetesebb szo-

munyi , Walachen , Wla- ros utak , a* Volkányi ," Vei

chen, Valachi , Oláh és restornyi , Torcsvári , Bod-

Moldva Rerczs.gekben lakó zai. Igen sok fókkal , és

népség ; Bolgár és Magyar számtalan patakokkal ned-

orsz.ban » kivált pedig Er- vesittetik; mellyek közve-

dély N. Fejedelemségben is tetlenül , vagy közvetve

elterjedtek. A' Geták , Thra- mind a' Dunában folynak.

xok i Dacusok > és Római Nevezeteaebbek 1) a' Duna,

melly

fam.
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melly által Magyar orsz.

tól , és nevezetesen áz Olah

Illyrus regeméntol, és Szer-

viától , Bulgáriától délre

elválasztatik ; 2) Cserna, ей

által határoztatik ayug.raj

3) Sireth, v. Sereth* ez ál

tal kel.re válik el Bessza-

rabiától. 4) Oit viste, Aluta,

¿z által nerrl egyenlb re*

szekre hasíttatik •. a' nyu»

goti kisebb, Krajova Bánat

nevet vistil ; a' másik nyu-

goti égész Bessarabia és Bul

garia keíeti hatariig tart.

¿) Ölt vizén innen folyndk.

Motru, Scyl, Sillortu , Al

marada , Oltetz » vizek; 6)

Olt vizéntúl : Argis , Vol-

zana, Pofok , Dimbovicza»

Falomnícza , Praova , és

Bora fók,'sa't. Levegôjë

mérséklett. Földe igenter-

mékeny és gazdag J tel*

szántóíoldekkel , legelôk-

kel , derosszúl míveltetétt.

Foterméset : a* gabona,ku-

koritíza » köles, bor (gydk-

ran egy összel 5 millio a*

kó) fa, kivált niakktermö^

sok Fá és mèzei gyünioícs,

mint dinnye, 's a* t» a' szar*

Vas marha; 2 ift niillió jüh,

sok derék lo, sertéa , nié*

és viasz ; számtalan sok

hal , vad , 'st. ef. kö so ,

kénkô, fold-olaj» kalamáz}

csak egy egy ásványos vi

re esraeretes : Olanich ев

Retzel vizek köztt. Ezen

Herczs. Daciának része volt

hajdan^Decébatus KÍr. nleg-

gyozettetésével Ronflai tárt¿

lett ; Traján Császár szá-

ínos Romai nyeívü lakoso*

kat száílitott ide, kik itt

több vsokat épittéttenek, 's

a' foldmíveltetéséhez fog*

tanak. Ëzeknek nyelvekhez

's szokásaíkhoz szegôdvén la

kosi,Róma¡ jusokat nyertek

Caíacalla Császártol, ésRo-

mútiusoknak tíévéztettek ;

Ййв. tÈx. IV. ÔÀH.

Aurelián Cs.tól Iegnagyobb

resznyire , hogy a* béro-

hantt költözködo népeknek

rajtok portázásitól meg-

mentes.se nek ¿ Moesiába és

Thraciában, Dunán tul ált

tétették, 's ezen tart.nyok'

lakosaival egybe vegyültek.

A\ Római bir. elosüfcatás a

után a' keletiliez tarto/ -

tak; Idbvelelhágyránzsel-

lér lakhelyeket nagy ré-

szént i Dunán által esz.ra,

Podolia és Orosz orsz.' ha-

tárit lepték el *, « szán-

tás vetéssel, és marha n**

veléssel , foglalatosí.odvám

Xll-dik század elején Nigefr

vagy Nigrortot vezérlése a-

latt onnan is elhbfdozósko*

dött egy nagy tészok , és a*

Barczaságnák, déíi Erdély»-

nek határinál a' mai Olátt

orsz.ban telepedett meg , a*

bovébb legeltetÖk, Religyi-

Ójok , és egyéb okok miatt,

's Tergovisto i Bukarest ,

Langenau, PilestoS. Geor-

gi vsokat épitette * tulaj-

aon Herczeget, V. Wajvo-

dát, Hospodárt választván,

magának. Azon században

még a* Magyar orsz.tól

meghódoltatván, esen Her-

çzegs. 1391, 1304, és Í415 a*

TörÖkök pusztíttatása ál

tal sokat szenvedett, és jár-

niok alá vettetetett; adó-

zó állapottyoktól 1688-ban

megntenekedett ugyan az

Austriai bif.hoz kapcsoltat-

ván ; de a' Karlowiczl bé-

küléssel ismét a' Töfök ha-

talom alá iutott a' Passa-

íoviczi békesség által Olt

Vizéig Oláh ors/., vissza sze-

reztetétt (1718) de 1739 ben

ismét oda lett4 E' változá-

sok atatt sokan Erdély és

Magyar ofsz.ba vették ma-

gokat. A' mult század kö-

zepetöl fogva az Orosz bi-

rodalom nyomúl reája; 1760
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4a 1789-ben az Oroszoktól

elfoglaltatott, 1808—1812-

"kig bírattatott , de i->mét

, vissza adatott a' Török por-

tának; mellynek föhatalma

elatt egy o.hitüekböl vá-

lasztatott Hospodár állal

kormányoztatik; fö vsaBu-

. Itarest: jeles helyei: Tirgi-

. vist, Foksány, Gulácz, Кга-

«chowa, Kurte Argis, Rim-

nik, Szlatina, Brankovan ,

. Crajova, Suponest, Tirgusil,

's a' t.

Clajfdkhegye , hegy Palaesti-

nában, Jerusalem vstól egy

■ völgy által elválasztatva o-

- lajfájitól neveztetett él.

Qlajforrások , hires források

Sabia fónal Canadában ész.

Amerikáb. orvoslásul szol-

gálnak az Indusoknak ; a'

viz olajjal vegyült,

■Ot'ujzi , (várad) püspöki mvs

Bihar Várm.ben : lakossai

Magyarok, Németek, és O-

. láhok. Itt van a* kath. püs-

. pokség, és a' Nagy Váradi

. káptalan széke ; az Ursülita

, Apát/.ák és Misericordianu-

i-, sok klastroma ; a' Királyi

, Convictus egy katonaneve-

- lo ház , 's posta. Ezen mvs-

ban a' kath, plebanián ki-

. vül van egy egyesült görög

plébánia, kath. Pap nevelb

háx (SeminariumJ ia, hol

az egyesült görög részrôl is

vannak a' nevendék Papok,

kiknek Püspökjök a' vs más

részében Iakik; vagyon vég-

re itt még egy reform, tem-

plom a' fejer Körös mellett.

. Obisii, elôbb Olasz , falu Zem-

plén Várm.ben, vagyon jó

e/.ántó földje, jó rétjei ne-

vezetes szöloje, makkos er-

deje, nagy halászatja a* Bo-

drogh fóban , lakosai egye

sült görögök , és reform.

Olatzi, 1. Wallendorf.

O¿vszortzág(mint a'Magyarok

nevezni »zokták ) Wälsch-

land , Italia , nagy Kl-

sziget több s/.igetekkcl , Eu-

ropának déli rés/.én, a' 25o

30' és 31o 40' Ferrói hossz.

között; és46°4o/, és .j,5J 20'

É\Sz. között. 150 geogr. mfd.

hossza, és¿—boszéleésegy

kar v. csizma forman terjed

ki a'kozép tenger felé.Es^ak-

kelet közt Illyricummal,

ész.ról Tyrolissal, 's Helve-

cziával , északnyugott közt

Fr. orsz.nak azon részével,

melly ezelött ülasz orsz.

hoz tartozott, határos ; e-

gyébb részeit a' kozépten-

ger keriti, mellyre nézve

a' kereskedést déli Enropá-

val, nyugoti Asiával, és

északi Aroerikával , nagy

haszonnal fojtatja. Meyer

Wilhelm állítása szerént ez

az egész Olasz orsz nak ál-

lapotja , Lorr.b. és Velen.

Kir. 13880 Olasz □ mfdön

4,06,5000 lak. számlál. A'

Luccai Herczs. 374 Q mfdön

131000 1. Massa 56 □ mfdön

20000 I. Modena 1477 Q mf

dön 375000 1. Parma 1626

□ mfdön 383000 I. Az egy-

házi birtok 130.55 □ mfdoh

2,42,5000 1. Respub. S. Ma

rino 17 □ mfdön 7000 1. Sar

dinia 22471 □ rafd. 3,874000

1. A" két Siciliák' Országa

3l75l □ .mfdön 6,766000 I.

Toscánai N. Herczs. 6019 □

mfdön 1,264000 1. Corsica

2723 □ mfd, 190000 1. Malta,

és Gozzo és Comino szige-

tek 143 □ mfd 150000 1. 's

igy az egész Olasz orsz. 93572

Olasz □ mföldön mintegy

19,690000 lak. számlál, kik

közönsegesen Olaszoknak

neveztetnek. Italia minden

Europai tart. ok között a'

legízebb, úgy hogy nem ok

nélkííl neveztetik Europa

kertjének. A' levegö ugyan

külömbfele, de az egészet

▼évén , egésséges. Földje



nagyobbára jó , és termé-

keny , kivévén az észak-

nyugott közi részt. Italiá-

nak íelette nagy hegyei

vannak , mellyek között

legnevezetesebbek : Mont

blanc, Monte-Rosa,Apenni,

és Siciliában a' tüzokádó

Aetna. Gabona majd min-

den részében vettetik , e'

mellett temérdek bora , o-

lajja, sáfránja, mannája ,

gyümólcse, dohányja, és a*

déli gyümölcsnek minden

neme. A' selyem Olas/, ors/.¡

nák majd minden részében,

de sehol oly nagy haszon-

nal nem , mint a' volt Pie-

montban miveltetik. Len,

árpa,és czukonés számtalan

marha, különösen ôszvér,

és szamár. Hegyei rezet ,

ólmot , márványt, alabäs-

tromot, kénesot teremneki

és ásványos izet forranak*

Nevezetesbb folyóji > Pó ,

Tessino, Adda.Oglio, Min-

cio, Etsch, v. Adige, Tiber,

*s Arno. A' halas tavakra

nézve sem szenved fogyat-

kozást, mellyek között ne»

vezetesek : Lago-maggiore,

v. a' Lukan^tó, a'Lugani tó,

Comi Iseo - és Garda tavak;

a' kozép , és alsó Italiában

a' kis tavak : Perugia, Brac-

tiano , Terni, ,és Celano*

Siciliában, a' Proserpini tó.

A' Geographia szerint ezen

félsziget felsö- kozép- és al-

eó-Italiára osztatik. Felsö

Italia az északi rész a' Hel-

vecziai Alpesek, a' kozép és

Adriaticjum tengerek kö

zött, és ëzelôtt magában

foglalta á* Savoji Herczs.

geket, Piemontot, Montfe-

fatot, Mailandot, Mantu-

át, Parmát, Piacenzát, Gua-

*tallát , és Modenát ; utóbb

Mirandolát , Novellarát ,

Massa di Carrarát , és Mp-

nacot, il Dominio Venetot ,

vagy is az Olasz orsz.ban

fekvö Velenczei tart.okat ,

és a' Genuai urodalmokat}

de miólta Savoja , Nizza ,

Monaco, Fit-mont, Liguria,

vagy Genua, Parma, és Pia-

cenxa Franczia orsz.gal eg-

gyesítetett, és a' Cis- Alpini

koztársaság. felállitatott ,

mellyböl származott a' volt

Olasz, most Lomb. Velencz.

Kir. csak ebböl az Olasz

Kirs.ból áll most Felsö-Ita-

lia. Kozép Italia magában

foglalta a' Fápai Egyházi-

tartományokat, a'Toskanai

nagy Herczs.et, Lucca, é»

San Marino kostársaságo-

kat , és Stato degli Presidii«

de utóbb ezek Fr» orsz.gal

eggyesítettek, Lucca, Piom-

binohoz adatott , és Her-

czegségre emeltetett; Stato

degli presidii Olasz ország-

hoz csapatott ; csak a* San

Marlávi koztársaság áll

még. Abó-Italia, vagy Ita-

liának déli része csupan Ná-

poly Kirs gat foglalja miga

ban. A' szigetek között leg-

nagyobbak Sicilia , Malta ,

Sardinia , Corsika. Sieibá-

nak,és Sardiniának tulaj-

don Királyai vannak; Gor-

sika Franczia orsz.gal van

eggyesítve, Maltát az An-

glusok birják. A' lakosok

Olasz nyelven beszéllnek ,

melly a' Latan nyelvnekel»

fajúlt, és idegen s¿avakkal

kevert lyeánya. Némelly

észak keleti vidékein a*

régi német nyelv van szo-

kásban ; déli Nápolynak ,

és Siciliának némelly ker.

benpediga' Görog; Maltá-

ban végre az Arabs nyelv

Ölasszal keverve , 's

romólva. Italiának kii-

lombféleselyem.és gyapot-

manufacturât vannak; Ge

nua ád báreonyt, materiAt.

ée kláriet ; Velencze pedig

« •



posztót, tükröt, ^stlvegsze»

reket. Több helységek vi-

asz fejérítésben foglalatos-

kodnak. A' mesterségek itt

nagy elömenetellel üzetnek.

A' tudományok pedig itt

több hires Feltalálókra a-

kadtak. Italia egészen kath.

vallású , csak ugyan még is

a'Piemonti vidékeken akad-

¿o° 13' È. Sz. es legfeljebba

míd hosszú , 1 mid s/éles ,

vannak még benne 13 faluk,

a koloniák, 739 h. 4760 lak.

kik német nyelven beszél-

nek , és a* Luther vallását

gyakorolják; Oppa folyó ke-

resztülfolyja. Vannak ezép

. erdei , de igen kozépszerü

szántó földjei.

ni Valdenzekre, Görögökre, Albersdorf, vska fekszik Oppa

és Zsidókra. Olasz ország' - -

kereskedés állapotja már

лет oily kiterjedt mint ez-

elött 200 eszt.kel ; azonban

most is megkeresi a' kiilso

országokat borral , malozaá-

val, narahcsal , czitronnal,

granát aimával , olaj , 's fa

folyónál , (50© 9' Ë. Sz.) va-

5yon egy régiúri vára, egy

ath. pléb. és oskolája , 92

h. 640 lak. kik németül be-

szélnek ; ezen vs fekszik 01-

bersdorf falu , és az Oppa

folyó meljett, mellyben 151

h. és 930 lak. vannak.

olajjal, mandolával, riská- Olbersdorf, (nagy) falu Au-

eával, kôménnyel, korian-

drommal , kanári maggal ,

mannával , körösbogarak-

kal , Lodii sajttal, már-

vánnyal, klárissal , tükör

üveggel , ezínes porczelán-

nal , papiros pixisekkel , lá-

vábólkészült mívekkel, se-

lyemrael, húrokkal, selyem

zsebkesakenökkel , haris-

nyákkal , arany , és üst sze-

Tekkel , skárlát posztóval ,

terjékkel, szalamiával , ké-

nesô vel, régiségekkel, emlék

ezobrokkal, képekkel , met-

szettkövekkel, 'segyéb mes-

ter müvekkel.

O lau, I. Ohlau.

Qlbemhau , Albertshayn , ne

mes helység Saxoniában ,

Érczhegyi ker.ben Lauter

stein tiâztségben 1 óra járás

hosszában, a' Flöher viznél

1780 lak. kik csipke kotés-

sel , kapcza szëvéssel , laka-

striai Sileziában, Troppaui

Herczs.ben , Troppau ker.

ben , ¿art.ozik a' Wagstadti

urodal.hoz , Wag fonal egy

helybéli káplánnyal és os-

kolával , vagyon 141 ház.

1000 lak. kik német nyel

ven beszélnek , többnyire

mezeigazdaságból , gyapju,

és len fonásból , barom , és

méh tenyésztéebôl élnek ,

vagyon itt egy felsoségi aer-

ház , 3 szél malom , 3 vizi

malom, egy urodalmi posz-

tó kalló, 1 deszka metsz6

malom, 1 tégla égetés.

Olbersdorf , falu Szileziában

Frankenstein ker.ben egy

kenkövel ferdövel.

Olbertdorf , (felsô éa aleó) s

falu Zittan vs birtokában

Oberlausitzban ( felsô Lu-

zatiában) 332 h. 1800 l. kik

között sok gyoits szöv6k

vannak.

tossággal , puska csinálás- Olbersleben, nemes falu a' Wei»

mari Herczs.ben salétroia

fozésseb

Olbiopol, ker.béli vs Chersoa

Orosz helyt. Bug fónál.

Sileziában , Troppaui ker. Old-Aberdeen , 1. Aberdeen.

Oldbury , falu Shrop Angol

eges* Grófs.ban, hol va» szege-

sal, és mindenféle fa рог

tékák tsinálásával foglala-

toskodnak.

Olbersdorf, urodalom Austriai

Sileziában , Troppaui ker.

ben, hasonló nevii vsotská-

val , kijteried &o° 7'tM efésa



If et, es fazekakat csinál- mellék familiajara jutott,

' nak. ltlk Fürstenbergtöl' nevez-

Oldsnbrook > 1. Altenbruch. ték magokat , és még most

Oldenburgs Herczs. a* West- is ment vannak mint Für-

faliai ker.ben 52© 30' e- etenbergi Bárók.

gész 53° 45' E. Sz. 23Э l о' Oldendorf , vä Hessen-Cassel ï

egész -26° 25' К. H.Jfekczik Schauenburg Grófe.banWe-

az ész. tengernél , és also eer fónál düledezett falak-

Wesemél keleti Frislandia, kal , és árkokkal körül vé»

Jever, Weser, és Bremen ve , vagyon temploma , os-

kó/.ótt tartozik a' Holste- kolája, közel 1300 lakosai,

in-Qldenburgi Herczhez. kôszén gödrei , és kobá-

A* Delmenhorstal , Lübeck nyájL

vagy Eutin Herczs.gel e- Oldendorf, (Ö29 18' 40" É. Sz.

gyütt vagyon 97 l/a Q mf- 26a 8' 6" К- H.) vs Chur

dón Д'^0550 1. ßzen tart, sok brandenburgi Ravensberg

belyeket raocsáros, de még Grófs.ban 11a h. 540 1,

is meglehetôe képpen ter- Oldenlande , igy neve/tetik

mékeny kivált komlóból, egy tart. a' Lauenburgi

lenbol, kenderbol , gabo- Herczs.ben , melly a' ten-

nábdl) Szembetünft itt a' gernél Albis felé fekszilu

16, szarvas marha, ée juh OUtneaal,, (.52° 19' 2" É, Sz.

teoyésztésis 10oq emberbôl 24o 34' н" К. H.) vs a' Hol-

állo hadi eróttáplál. Jöve- landiaiOber-Yaseltart.ban,

delmet lebet szamláini az 2090 l.kal.

Ebfletbiv£monkivül( melly Oldenwerth , nagy falu; a*

6000 Thalérthóz be) 561200 Schleswigi Herczs.ben Éy-

fabr. A' fô vsa , derstadt ker.ben nem mes-

Qldenburg , (53o 8' -о" E. Sz. sze Tönningentöl. . .,.

50/ 54" H.) mege- Oldesloe, nemes vs Holstein

rösitett vs Hunte fónál 630 , Herczs.ben Wagria tart.ban.

h. 4690 1. itt vagyon a\la- Bestenek a' Trave fóba va-

ko vir, a'tartományi Iga/.- ló torkolatjánál, 1660 1. egy

gatónak helye egy gymna- eó bányával , melly esz^en-

siura i oskola tanító nevé- dónként 30000 mázsát ád.

' "16 ház) és egy kikötö, A' lak. mezzei gazdaságot

Oldenburg, régi elpusztult vár üznek,

a' Hasziai Westfalia Hercz- O.ld-Harbour , ki kôtô Jamai-

s.ben, nemrmessze Neheim- ka Angol szigeten , 7 egész

tól Róer fónál , és pedigaz 8 AngolmfdS. Jagotólnyug.

ugy nevezett Füratonberg felé, ,,• „_

felett fekszik. Rágenten i- Oldisleben , mvs Szá&z Hercze-

geii megvala erösrt.ve , és, gi hasonló nevù Seniorat

egy menedékhelye az Arene- tisztségben Unstrut fónál.

bergi , ésMarkiOrófpkhak^ Oldnichowitz , lengy. Oldrzi-

de már ma nines egyébb chowitz, falu Austriai Szi-

fent, mint egy kápolna, lesiában Tescheni keisben,

melly által ellenben egy melly a* Teichni Kamara

kñsziklán fekszik. EzenOl- jószághoz tartozik Tyrafó-

denburg vala elso helye, nál, nem messze Jaworo-.

és törzsök familiaháza a' wy hegytol , vagyon 1*0,

hisonló rtevü Grófoknak. h. 930 1. kik Sléz. Ien^ye^

Í£és.0hben ezen Gfcrofoknak Щ bes;çelnçk.



. * . *" rt —

Olegio , Olezzo , kis vsLomb. várral.

Vel. Kirs. Agogna oszt.ban Olesinca , Olesnitza , vs a'volfc

Ti'îino fónál. Warsói Radom oszt.ban 130

Olekminskoi , ker.béli vs If- lak.

butsк Orosz Helyt.ban Ja- Olotta , falu Korsika Franoz.

katsk tart.ban Lena fónál oszt.ban gabonával borral,

46 1. kik szarvas marha és olajjal bövelkedik.

tenyésztéssei táplálják ma- Oletea, l. Aulette.

gokat. Itt szedettetik az Oievano , vs Nápoly Kirs.ban

adó a' Jakutoktöl. a* Herczs.nek innensô ré-

Otenrie Tungusi, pogánynem- szén 2060 1.

zelsétf, Jeniseik, és Irkuczk Oleszko , l. Marggrabowa.

^tart.ban , Sziberiában , I- Oletta , 1. Olegio.

'"Vam szarvas bftrrel ruház- Olgopol, ker,béli vs Podolia

kodnak, és halászatból 's Orosz Helyt.ban.

vadászatból élñdnek , víz- Olinros , 1. Antiparos,

.partokon tar'tózkodnak. Olihato ; Szerecsen vs Cap Lo-

OUnsk, vi Irkutsk Orosz Helyt. po Gonsalvóná! való tart.

ban Jakutsk tart.ban Ole- ban Benini és Biâfarai par-'

nek fónak a* jég tenger* ton felsö Guineában, hason-

. be-való szakadásánál,melly lo nevü fó torkólAtjánál ke

Orosz birodalmi vsok ko- rerskedést tiz1. "«•"

zül légjobbán ész.ra va- Oltergues, vs Puy de Doma

'gyón. Francz. oszt ban Dore fó-

Olepe , vs a' Hasziai Westfa- ' nál 1760 1. és Eramlnléabr.

" lia Herczs.ben Bigge fónál QUA, török ezüst pénz melly

1600 1. sok serpenyö és más to aspert ér. • ■" ' «"

vas edények és réz pléh csi- Olika , Olyka, vs Volhynia.

. nálással. - Qrosz Helyt. melly Radzi-

Óhlron , Uliarus , sziget alsó vilHerrzegi familiához tar-

Charente Fran. oszt.hoz tozik 594 h. 3.560!. egy kat.

tárloztk Charént fó bé fo- 'Gyrhn. és K'oilegyíomi -in-

íyásáaál 14 Q mfd nagy. tézéttel. '• •- '» '•

,1500o 1. termékeny gaboná- Olinde , \. Femambucf»v '

ra , borra , sóra , 'st. ef. OUtults , vs Var Francz. oszt,

nézve.' Fö helye . .% , b$n 2500 I.

Olefon-Ut Chafeau-du- Bourg, е- Oliia , vs Wilno Orosz Hélyt.

rös vs.ka a' sziget északi гет Niemen fónál.

szén 400 h. 2,560 I. , Olíte , vs Spanyol Navarra Kir.

Oféron , (43Q iV'i" E. Sz. 17o s.ban Oadacaonál 1-200 lak.

3' 30" К. H.) vs és kér.beli bal.'' ''

fö hely alsó Pyrenaei Fr. Olitta , vs Lomza volt War-

pszt.ban 5520 1- egy dombon sói oszt.ban 3,3 h.

Ossaui Gaves ésAspe vizek Oliua , ("39° 3' E. Sz. 16o 47'

eggyeSülésénél , borral bó-¡ K. W.) vs Spany, Valentía

velítedó és messze terjedô Kirs.ban 5600 1.

völgyben , vagyon posztó Oliva, gazdag szerzet klast-»

ezoVése» ólom , réz és vas rom, melly a' Cisr.erciták-

bányáji ásványos vizei , és hoz tartozik Dánczíg Ura-

barom tartása. dalmában i6oo-ban a* Sve-

Otnsch, I. Aleschki. dek , és Lengyelek között

'Olesko, Oleckow, vs Galitzi- itt tétetett békesség, melly

aban Brodi ker.ben egy Oliví békességnek mond^a
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til<, ennek emlékezetére zik , ïnnét nyug.délfelé ve-

kozel a' templomba való szi folyását , ês Freysaíh-

bé menetelnél egy már- Jtal által ellenben a' Met-

vány tabla vagyon a' fal- nitz fóvál elegyedik»

ban. Ezen béke kbtésben a* Ollería, (,39o É. Sz. 16© 14' К.

Lengyel kbz társaságnak le H.) vs Spanyol Valencia

belletett mondani a' Lie- tart.ban , vagyon .3960 l.

flandban való birtokiról 'ñ Ollero* , helys. Spanyol Peru

jussárol. E/.eh klastromban Vice Kirs.ban Cachapoyas

igen szép templom vagyon, tart.bandéli Amerikábán,

a' patika is emlékezetre kereskedik czukorral í és

méltó, egy jól épült helys. tobákkal.

vagyon a' klastrom közül. Ollmutti kerület , ész.ra legin-

Oliva , fó Calabriában Nápoly kabb hajló és a' legnagy^bb

Kirs.ban. 'Г..кег; Morvk orsz, ész. fiele

Oliva, vska Canaria sziget ész. igen hegyes , de délfelé e-

részének belsejében , melly gyenes , és termékeny a' fó

Forteventurának hívatta- foja March" vannak más 30

tik , igen kellemetes tájék- vsát ai mvsa , 782 faluja

ban. mindenestül 45674 h. a'nép

Olivarex, helys. Grófi czim- száma pedig reá megy

mel ó Castiljában Spanyol 346000-ra.

orsz.ban nem messze Valla- Ollmütz , Olmutium , 'Могу,

dolidhoz. Holomauc , ( 49o 33' 4.5" É.

Olivenza , Olivença , егоз vs Sz. 340 40' K. H.j elsô fb

Spanyol Estremadurában vs egész Morvä Mark Gróf-

a'hasonlónevü fónál,melly s.ban, és jó erosség March

1 mfrlnyire a' vstól ész. kel. fónál , vagyon 900 h. 11000

felé Guadianaba foly , va- 1. egy ftárh. Lyceumâ, és

gyon 4,500 1, , Gyrnn. vitézi fö oskolá'ja ,

Oliverio , kis fó Siciliábáh , szép tahács háza, mester-

Valdi Demonában, melly séges , de már haszonvehe-

a' Toscani tengerbe s'za- teilen órával , szép kath; f5

kad. temploma egy fogháza, be-

Olivet y vs Loiret Francz. oszt. tegekháza , sfcép' ugró kut-

ban 3250 1.' jai; Ш. lakik a' Mofvában.

Olívelo , Olivito , fejedelem- levo kath. Érsek , és kerü-

ség Básilicata tart.ban Ná- leti tisztseg is vagyon
poly orsz. ■ * ',л ' benne, ••''•nffi., ■

Olkowitz , Grófs. Olexowice ,' Olmedo , vs Spanyol Vallado-

mvs Morva orsz. Zneym lid tart.ban éooo 1. -

ker.ben, melly Leichwitz О/она , fó a* Lomb. Velen,

jószághoz kapcsoltatott; va- ' Kirs.ban, melly a'4 Várese

gyon 80 h. 516 1. egy plébá- tobó] szakad'', és a' rólla "

"niája. " ' nevezett oszt ját ezen Kirs.

Olkusi , kis bánya vs Krakói ríak hösszaban esz.ról , del-»

ker.ben Raba fónál , va- ' felé ált folyja , "és Favián

gyon 3.50 l. ólom , és eíüst alól Póba onilik. Ezeh rtszt.

bányája. " foglalja a* tulajdbn Maj-

Olkza, fó Stajer.ban és Kar- landi Heroz's.get szorosér-

nioliaban, melly Neumark- télemben vévè, Pavese Her-

ton felül , a' Judenbürgi czegséggel , . és 4» 1/2 □

ker.ben Stájerban keletke- mtfd nagysága, läktf»ai&ah
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ezama 512720 1. ment a' fö лек ítt , és a' körülbJvo tá-

vsa Mailand. jékokban vékony czéruát.

Vlonetz i helyls. az Orosz bir. E/en v$ mellé heiyheMe nagy

ban, melly агоп réezekbftj FéterOroszÇsasz.az elsô hajd-

áll, mellyek elöbb az Ar» építomühely t,hol még most

ehangel, ¿s Nowgorod Hely- is vagyon egy bajó csináló

ts.hoz tartoztak, fekszik az hely, ker.ben vagyon 2 vae-

orsz. ésx. részében a' Fejér hámor és 1,5 fürés* malom.

tenger, Ladoga, és Onega- Olontok, helys. Hérault Fran.

t<$ Jtpzptt , Archangel, "Wo- oszt.ban 8,50 í. és koszcn-

logda, Nowgorod, Belytsá- gödrökkel.

gob Petersburg, és Wiburg Olot , (43o 2' E. Sz. io© 4' K.

vsok , és az újjonnan el fog- H.) vs Catalonia Spanyol

lait Finnland között, fog- tart. Fulvia fónál 12000 1.

lal 3787 Q mfdet, számlál gyapju materia, kaprza,

281000 1. a' tart, nagyobb pántlika, játszó kártya,

részént köves , éa vagyon szappan , papiros fabr.

benne '1*98 té, mellyek ко- Olo ti/ , I. Alatof.

zul Ladoga,ésOnega tók leg- Olpe , vs Hassiai Westfalia

neve/.etesebbek. Ezen dur- Herczs.ben 218 h. 1540 1.

va és nedves tart.ban csak OUtadt , falu Bajor orsz.ban ,

a' Lapponok lakqak az b Isar ker.bep , nem messze

nyargaíótzaikkal. De ax Loisachtál 90 b. és kaszakó

Onega td nyug. részén lévft bányával.

erdök szép árbotzfákat ne- Qlszany vs Wilna Orosz Helyt.

velnek. A",p\arom tenyésx- О*»^"» v9 Kalisch Warsoi

tés jeles leitet, az enni va- volt oszt.ban, 310 1. Alien

\6 vad állatokból , ée ha- steni •

lakból nagy ki hordás va- OU , 1. Alt.

gyon. Sejnmi sem hibázik Qlten, Qlita , fßhelye egy ba

il' sok féle drága ásványok- soníó nevo ker.nek Solu-

bdl , vagyon alabástrom, thurh. kantqnban Helves

gálitzkó ,. vas 's a' t. A* Lap- tiában, exép békeríleft , ée

panokpn kivül laknak itt naesterséget gyakqrlo vsocs-

Oroszok is , és Finnusok, ka Aar fóná|. Itt tartotta

Mesterségek áll az ásvá- elöbb a' Helvetiai társaság

nyok ki dolgozásában , és gyülésit. A'kovács mester-»

az erdei adományok, ugy ség , és gyap>uból vald ha-

mint fa , gyanta , földi risnya fabr, leg nevezetea?

Olaj, és szurok használásá- »ebb neme a* mesterségek-

ban. Ezen Helyts.ban most nek , mellyek a' lakosok

7 kerre va<?yon felosztva ц kö'ztt vannak.

a' fö vsa Fetrozawodski Olvenstedt , plébániás falu

Olimetz, o' 45" É. Sx. Magdeburg Herczs.ben , 4

.5°* %5' К, Ц.) kerületi ущ ixél malmokkal 134 h, é>

a'fenn nevezettQrosz Hely-. 1050 1.

ts.ban , nem messze Olonza Ofyfia , 1. Qlika..

yíznek a- Ladoga tóba va- Otymp , 1. Lacha és Monte S.

16 folyásánál , lakik itt egy Croce.

girrüg Füspök, vagyon 348 Olymp, nevezetes hegy Ana»

fábál épúlt háxa 8 temp. doli tart.ban NatoHában ,

073° 1, bik Petersburgba ke- mellyen egy görög klastrom

üznek , készite. vagyon , erre 7 ora alatt



lehet felmenni. Elflszpregy

gesztenyésen v. diós erdon

megy által az út, azután

egy zoldes laposságon a'

tulló részén , a' bol semmi

féle plánta nem nfthet, esz-

tendot ált&l mindég hóval

bé vagyon fedve.

Olyinpias -, forráa régi GÖrög

orsz.ban.

Oiympiu>n,\)v& régi Siciliában,

Siracusának mintegy eíft

vsa , Jupiter templonjával.

2) Sikyoniában.

Otymput. г) hegy Cyprus szi-,

getében, kel.re; Venu* tem-

plomával , a) hegyes vs My*

sitiaban kis Adiaban 3) ma-*

gas hegy régi göröff orsz.

ban Macedonia és Thessa-

donként több hajókka! M

visznek. De a' tart.t igen

elpuszt ítják a' soк m,ajmok.

A' tenger annyira bövelke-

dik halakkal , hogy ntiq

csak a' azarvas marhákat ,

szamarakat , és más bar*

mokat hizlalják azokkal,

hanem még a' szántófolde-

ket is ezzeltrágyÁzzák. Van-

nak itt még gazdag réz «tí

olom bányák; A' lakosok

igen jó félék , erkölcsös-

sek , és józanok , és a' leg-

)obb hajósok Arabiában ;

Mindeddig egy örökös fe*

jedelem alatt voltak , ki I->

mamnak neveztetett , de

most a' Wahabiti fö

ság alatt vannak,.

lia kbztt, Pelasgiotisban , Отёвгщ', 1. Sewe bérczej,

a* régék szerént lite- Ombla , kis fó DalmáUiaban,

рек* lakhelye. 4) nve Ly- melly a' S. Croce üblébe

folyciaban.

Olysavka , Olsavka , tót falu Ombr'one, Umbrq

Yárm.ben vannakSzepes

176 kath. lak. ésegy ferdè-

je; fekszik egy hegyen, Gróf

Csáky Emmanuelhez tar-

tozik.

Orna , egy a' Molukki azigetek

közül Amboína Helyte.ban

3 mfd hosszu , 2 mfd szç-

ïes , jopo, 1. vannak; bövel»

kedik szegfü borssal , a' fö-

helye Fort Seelandia.

Omnquaertk , vagy Omagae-

rek , szabad Indiai népség

, meg lehe-

tôs szembetüntt parti fó

Toscanai nagy Her.ben , ke-

íetkezik a' Siena tájék^ban ,

fei veszi aa Orcia , es több

ffófcat , es patakokat , For-

miche szigethez lltal ei*

lenben a' tengerbe szakad.

Á» elobbeni igen yesaedel-

mes ki öntesei most gátok-;

kal el vannak zérya. " Ezen

fótól vette nevét egy vol£

Francz. oszt. mellynek fb

vsa Siena vala^

Peruban , szépen roívelt^ Omegna , Oraenia , kis ve A-

egy vshoz hasonló helyen. gogna Olaja oszt.ban, Üi-

0-MarM, 1. Mark, ta nevü tónál.

Qman, tart. az ógy nevezett 0-Mexikó , 1. Mexiko,

szerencsés Arabiában a' Per- Omiten , 1. Almissa*

siai tenger öbölbe bémene- Omite, régi vs Dalmatiában,

telénél , meglehetóe meleg, Cetina a' Velenczei öbölbe

és igen hegyes , de még béfolyásánál.

ís bö vizü , és igen ter- Omlak , 1. Amlack.

mékeny búzára % ¿rpára , Ommarapuratn , 1. Ammarapu-

kukoritzára j, lencsére , né- ram.

mely kerti züldségekré kü-. Ommen , vs Hollandiai felsft

lombféle gyümölcs nemek- Yssei tart.ban Verht fónál,

re, és égyiptomi sziivákra melly a* vson alól felves/Д

ïitizve, mellyfkjbol eszten- a' ^legge fót, v^y,0-^ 7^*



- »6 -

J 1; másfél óra íárásra van nuai Her.hen Imperiale fó

. innét az Oramerschans , torkolatjánál 4000 l. egy

és az ujj Retranchement. kikötövel , és derék olajke-

Ommirabih, v. Morfrejah, mély reskedéssel.

és gyönyörü fó Marocco- Oneida , tó ész. Ameritaban

han, melly Azamorenél a' New-York szabad status-

tengerbe foly ; fel veszi a' ban , csak kis hajókkal le-

, .Wadeihabid fot. het rajta hajózni , 4 mfd

Qmpitai, Ottenthal , tót falu hos£&u , és Ónandaga fon

Pibsony Várm.ben, tartozik kereszlül Óntaroval bszve-

a' Pálfi. Grófi urasághoz , ezakad.

vagyon kath. plébja , és szö- Oneidaiak , l. Irokesek.

Iñ mívelése. Ontitle , l. Oneglia.

■Omsk , v. Qmtkdja , fô heiy Onerjrs aiget , Karolina Ki-

áz Irtischi oszt.ban Tobolsk rályné szigeti közül egy

- Orosz Helyt. nyug. Siberi- Austriában.

ában Om fónak Irtischbe Qnevari , vs és erñsség egy

' v.aló szakadásánál ajo fá- magas hegyen Bongo Japo-

-i- iból épült házakkal és 2000 niai szigetben, Asiában Fi-

1. kik között közönsegessen ventôl 5 mfd és/.. kelre.

iodo számkivetett Lappok, Qngly , derék kikötö hely ,

kik a'többitöl egy darab ve- Magazin, és erôség Ganges

¡ res posztó által külömböz- vizénél Bengala orsz.ban

nek, melly a' hátokra va- Ostindiában. Hollandusoké.

gyon fel varva , ezeknek Oni , èrosség Imiretta Herczp

számára vagyon egy nagy s.ben Asiában Fachs fónál.

dolgozó háa épitve. Az ör- Ол/'а, (Unie, Nia) 7 mfdnyi

zö sereg; 10QO emberbóláll, hoszu sziget , melly Osero

<■ ezeknek gyermekei'számá- Püspöks.hez tartozik , Quar-

ra vagyon egy jó oskola. nero tenger öbölben egy

Ùncia, v,Onxa, Siciliai pénz, bátorságos , és téres kikij-

melly 3 Rtall. ,8 gar. tövel; bövelkedik tüzi fá-

Onda , (39° ,54' É. Sz. i6° 37' val , és hallal.

К. H.) vs Spanyol Valencia Qnihia , v. N.hihau, Sandwich.

tart.ban , 4500 1. szigetek közül Australiában

i Ondevek , v. Eridevek , az az: legtermékenyebb , 15 ten-

¡ Kibszolgák , a' Madagáskár peri mfd vagyon kôrûleté-?

szigeten lévô régi lakosok, ben, bövelkedik Yams gyö-

leg alább való. neme. - . kérrel, és sóva,l 's t. ef.

One , nagyfok Telensim orsz. Onil, (38° 48' E. Sz. i69 8'

ban BarbariábanAfrikában, К. H.) vs Spanyol Valen-

azonnevü vsal. i cia tart.ban 2400 1.

Onega, uj kereskedö vs Wo- Onondago , Grófs. ész. Ameri»

logda Orosz Helvt. kában New-York szabad

Onega, tó Olonez Orosz Hely- statusban a* hasonló nevü

tart.ban a' fejér tenger is fónál melly Oswegonál On-

Ladoga Itó között 50 mfd tario tóba megy , gazdag

hosszú , és 18 mfd széles. sóval 'jsm.ef.

A' hajóz;^sra alkalmatos vi- Qnnate , vs Guipuczkoa tart.

r.e keres:{tül megy a' Swir ban Spanyol orsz.ban, Uni»

*on a' L (doga tóig. , . v ersitáss al , melly 154З fun-

Qtifíglia , Francz. Oneille Une- dáltatott.

lia, kis kereskedó vs Ge- Qjiód, mvs Borsód Várm.ben,
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Sajó vizénél, Miskolczhoz К. H.) vi Hollandiai fèls&

4 ora. F.:U. G. Aspermont. ■ Yesel tart.ban noo h

Lak. Magy. réf. és hat. tul. Opalnitt , Opalnicz , nemes vs

pléb. és tempi.mal. Egykor Posen Warsói oszt,ban 144

erñseég és gyülés hely volt h. 775 1, ' ■

Rákóczi idejében. Itt foíy Opatow , mvs Morvában Ig-

öszve Hernád Said vizével. laui ker.ben , sartozik az

Onor , (140 15^ É. Sz. 93O io' Firnitzi urad.hoz , vagyon

K. H.) Angol vs Ostindiai pléb.ja , major ja 123 h. és

Dombay Praesidensségben 900 1. . ' , • "!

Malabar partján , vagyon Opatow', (5°э oí 58" E. Sz,

nagy bors kereekedése , jó 390 4' 50" К. H.) ve Ra

lii kötövel , és jó erôsség- don volj Warsói oszt.ban

gel. . ■ ;< ' ■ 47g h, 2000 1. kik ko/.ött

Onrujt , sziget a' Batavia ki- sok zsidók vannak , ezek-

kötö torkánál, hajócsiná- nek egy sihagógá-jokkal ,

ló helyekkel , 1808 az An- egy szep püspöki templom;

goloktól elfoglaltatott. ' nagy kereskedést üz. Va»

Ontario , tó , ész. Aroerikai a' gyon itt posta váltási

szabad statusokban 58o p Oputowett , vs rfaliech oszt.

mfd nagy, Niagara fón k«- ban új Lengyél orsz.ban.

resztül Erie tóval oVzve 3Й0 1'. ' '•,

kapcsolódik , ebböl jön a' Opatowice , vs Krakau oszt,

Sz. Lörincz fója, * bán Weichsel fonal, l2oh.

Ontario , Grófs. ész, Ameri- uj Lengyel orsz.ban.

kában New - York szabad Opatowitx , helys. Morvában

statusban , a' hasonló ne- Brürini ker,ben 72 h. 8,50 1.

VÜ tónál , teli vagyon er- > pléb,val és egy pompás vár-

dokkel, és vad átlatokkal. ral.

A'- fö helye Cánandaque. Qphir , Salamon idejében va-

Ont¡miente■„ (38^ .56' É. Sz. 16o 1 la egy t*rt. honnént ô a-

j< K: H.) vs Spanyol Valen- ranyt hordatott a' hajóin,

cía Kirs>ban 11700 ¡i. p6sz-< mellynek f'ekvését nem tud-

tó , gyolts , papírós , réz e- ni már most , alkalmasint

dény fabr. kereskedik füV A'frikának délkelet réezén
gével. , Л ■■<• i 'i-.-t ;t ■••»■. lévô Sofala part vala.

Oastbeveland , sziget Holland. Ophir , a' legmagasaabb hegy

Zeeland tart.ban , i7o8-tpl Sumatra szigetében , melly-

••í isméretes , Vagyon 22 Г. nek 13842 lábnyi a' magas-

Oosterhaut , vs Hollandiai Bra- sága a' tenger lapján felyüL

bantban 5360 1. * Ophis , fó régi Colchisban.

Oosterozcele , vs Scheide eggy. 0-P¿ilau , l. Pillan..' -:

Belg, prázági oszt.ban 2740 O-PtUen, 1. Pilsen,

lák. Opitérgo , vs Tarvisói ker.ben

Oosttkappel , falu Hollandiai • Velencze orsz.ban , 3 Kolle-

Zeeland tart.ban 62.6 1. kik giomos templ.kal , és зк1аА

többnyire halászok. ^ stromokkal. ' ' s

Ooít- Rosbeke , vs' Dyle eggy.-Opoe, egy a' tórsasági szige.

Belgiomi oszt.ban 3640 1. tek кйгйГ Polynesiában.

O-Orsova , 1. Orsova. 'Opoczna , 1. Opotschna.

O-Orttnburg , 1. Ortenburg. Opo/e , vs Siedlce osztályban»

Qnrmnrsum % (52° 19' 20" ËV ój Lengyel orsz.ban 240 °,

Щ,'Ц° 34' м'< К. Oporto, Porto, Por* 4 Port,



; f41» il' 15o S*. 90 о' 15"

К. H.) fö vs Entre Minhoe

Duero Portugalliai tart.ban

Douro folyó torkolatjánál ,

мер volgyben Lissabon u-

tán legderekabb vs az ors?,

ban t 1000a h. 6.3500 lak. la-

kik itt egy Püspök , a' fö

tôrvényszék , Corregedor ,

Provedor , es a' katonai Go*

. vexhador \s itten vagyon.

A' legjelesehb kikötö Varra

két vár által , ú. m. de Lei-

xoes, és Sz. Johann,da Poz

által öriztetik, A' vendég

. házokon > a* talált gyermek

házon , a' vám , és penzve*

rö házon kívül vagyon itt

l játékszín is, kalap, gyolcs,

selyem, borkô fabr. hajó-

kat is cslnálnak itt. A' bor,

melly kihordani való bor-

nak neveztetik , egy társa-

ság által , melly azt a' bo

ros gazdáktól qszve veszi ,

esztend.ként 30000 pipekkel

többnyire Angol orsz.ba vi-

tetik. Olajjal , pamuttal,.

kék festékkel , kosenilla bo-

gárral , déli gyümöltsel

nagy kereskedéee vagyon. A'

; vshoz által ellenben fekszik

. S. Va lia nova do Porto kiilsô-

város, ' ;

Oporschka , vs Pleekow Orosz

Helyt. Welikaia egyik szi-

getjén, kereskedik lennel.

Oporschna , Opoczna , mvs.

Cseh orsz.ban Königinngrä-

tzi ker. 505 h,, kárton fabr,

gyolcs , len , és fonál keres-

kedéssel. . .

Oporschno , Oporzno , vs Ra-

domoszt.ba, ujLengyel orsz.

ban , 260 ház,

Oppa, máskép Goldfluss , folyá,

Szileziában , melly 3 forrá-

sokból keletkezik , az Au

stria részt a' Prussziai Szile-

ziától a' Troppaui , és J-ä-

gemdorfi Hrczs.ben válas^V

7a, és a' Morvai határokon

az Oder fóba. siakad Q,dar~

eg — '

bergnél. '

Oppeln i Hercze. felsö S zileziá

ban,a'Lengy. határokon leg«

nagyobb a'többi Her. között.

Nyug. felöl Neiszal, és Brifeg-

gel , ész.ról Lengyel orsz.gal,

kel.röl hasonlóképén Lengy. '

országgal , del felé Jägern-

dorffal, Troppauval, és Ra.

tisborral hataros. Sok len-

gyel lakosi vannak ; a' fóld-

je homokos , пару puszták-

kal , és erdökkel vegyes, de

azért még sem terméktelen.

Most 8 ker.kre osztatik , va

gyon 137 □ mfdön ao vea ,

8 helys. 353640 lak. i74íben

tett békesség ezerént a' Prus

sziai Király' hatalma alá

jutott. Itt vagyon

Oppeln y lengy. Oppolie , Opo-

lia , (50O 36' 30" E. Sz. 35e

37/ К, H.J fö vs fekszik Ode-

ra fonál. Vannak jó falai ,

és némely erô-tségei. A' lak.

többnyire kath. kiknek szá-

ma 3250-re , és 323 h. szám-

lál. Vagyon itt egy kath.

Coll. Káptalan , egy szép

Jesuiták Collegyioma, egy

kath Gymn. és 3 hid as 0-

der folyön keresztül. A' ta-

nátsház, és vendégház szé-

pek. Sokan beszélnek len-

gyelnyelven, bört és gyol-

csot keszitenek , a' méh te-

nyésztés nagy elomenetel-

Ъеп vagyon, vagyon itt egy

társaság is , melly azoknak

el&mozdítására ügyel, Nagy

kereskedést üz materia, és

vas portékákkal , tüzrevaló

fával 's m. ef,

Oppenau , vs Padenben Kinzig

ker.ben моо lak, kik szar-

vas marhával , és gyánta-

tsipa csinálássat keresked-

nek. Itt kezdödik az úgy

nevezett Hohe Steige (ma

gas hágtsó) melly innen

3 ¿ra járányi hosszdságra a'

Kniebis hegyen való szoros

4H>áráson keresztül Wür-
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tembergbe vezet, *gy vad a' foldinduiás miatt sokat

tartomány szük völgyekkel. ¡ azenvedett , «7^2. a* Spanyo-

Jó azilva, és tsereaznye te- loktól az Algiriekhez jutott,

rem itt , mellyböl igen jó de a' Spanyolok Masalkibitf

tseresnye bor készitetik. lievû kaetélyt, melly az O-

Oppenheim, (49o jo' 3o"É.Sz. ran kiköto nyugoti részen

25° ,57' 30" K. H.) vsa'Cöll- vagyon, mago.knak meg.

ni Herczs.ben , a' Rajna fó- tartották» -

nál 373 h. és jó szolö míve- Oran Budtchu, 1. Badschuek.

léssel. Lut. refor. és kdth. Orange , v. Orania , égykorl-

templommal. Her.aég az alsó Daup'hiné-

Opperode , falu Anhalt-Bern- ben Francz. orsz. ban , most

burgi Hrczs.ben Bellenstedt- pedig egy részét teszi a* Vau-*

nél ,50o lak. kószénbányá- clusei osztálynak. Föhely«

val, és gyapjufonással. vala

Oppido , vs Calabria tulsó té- Oränge, Arausio . (440 8' 10"

szébenNapolyKirs.ban,3400 E« Sz. aa» ¿8' 8" K. H.) vs,

lak. Püspoknek lakóhelye. és most ker.béli fö hely Vau-

Oppidolo , 1. Pantalerea. cluse oszt.ban , borral,gyü-»

Oppoiie , 1. Oppeln. mblccsel, selyemmel, olaj-

Opslo , falu Christianiai Me- jai , és sáfránnyal bóvelke-

gyében Norwegiában timsó dó tájékban 7270 lak. gyap-

egetéssel. TÚ materia , karton , és

Optschlna, falu, és határi vám gyolcs fabr. Találni itt a*

tieztség a' Tries-ti birtokban Római régiségeKbÓl szép

többnyire köböl épült há- maradékokat, p. o. egy gyö-

zokkal, de fódél nélkül. zedelem kaput, 1 Ataphi-

Ovureona, 1. Otaheiti. theatrumot, vízárkot, nyil-

Ори* , kastély Dalmatiában , ván való ferdöket , 'a m. ef.

egy kis hasonló nevü szige- Oronge , Grófság északi Ame-

ten , mellyet a' Narenti fó rikában, New-York szabad

formal , midön két ágra o- Státusban 43 □ mfd nagy*

szolván , a' Velencz« Öböl- 18490 lak. a' fö helye ha

be szakad. eonló névvel bir, melly csah

Or, folyó az Asiai Orosz bir. falu, és 1175 lak. ezámláL

ba Orenburg Hélytart.ban, Orange, Grófság ész. Amerika*

melly *z Uralba megy. ban , Vermont szabad Sta-

brach , erosség Bosniában. tusban , 157 □ mtfd nagy ,

Ó-Ragusa , 1. Ragusa» 10600 lak. sok erdei, és mo-

Ö -Rajetea, Ulietea, «gy a'tér- tsárjai vannak , a' föhely«

saság szigetek közül , bôvel- Newbury,

bedik kókusdióval, és Yams Orangeburg , kis vs ész. Ame*

gyôkérrel , Ohantaneno ne- rikában Süd Carolina »sab,

vü kiköt&vei. Státusban.

Oramale, vs a' <£enuai Herczs. Qrang Eidehamerek , népség

ben 3080 lak. - ». 4 Borneo Ostindiai szigeten ,

Orei,Horan, Warranlcosum, dologra termett, szorgal-

(35° 55' Sz.) v» Maskara matos nép, raég most is »7.0-

Algieri tart.baff, Barbariá- kásba vagyon náíofe «z em-

ban Perrat foknál lévó Öböl- beri áldozat, mert az Ö val-

uél, nagy és ]ól megerósí- Iások szerént az ember ete*

tett , vagyon er6s vára,haj-' a* világon n«m más, mint

dan vaia íaooo lak. »79»-bea »absaolga.
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Oram', vs Sardinia Királyság ' kok, és Görögök, bányász*

kbzepén Sacer fónál , hol . ságból , és kézi mesterség-

sok olaj , és bor terém. f. - böl élnek.

Orania, 1. Orange. r.:: Orb, Orba, vs Aschaifenburgi

Qranienbaum , ve Anhalt-Des- Fejedelemsegben . 623 ház.

sau Herczs.ben 276 h. 1,560 . 3.330 laki és яо10 éssei.

lak. egy várral , dohány Orbach , l. Orbe,

termesztéssel, és gyapjúío* Orbai-Stéi, Ürbajer-Stuhl, Szé-

nással. ; ! 4 .•».■•**•- kely Szék fírdélyben , melly

Qranienbaum , vs Petersburg O- a' Három&zéb i Szék hez tar-

rosz Helyt.ban a' Finni ten* tozik , la 6/24 Q mtfdnyi

geróbblnél,Kronstadthoz ált nagy, csak nern egészen ró-

ellenben , mesterséggel tsi- na, Gelencze , Kovász'na , és

nált fónál, 1900 lak. tenge*. más ío.lyók álfai, melly ek

ri kadétok oskolájával , és a' iekete Ügybe szakadnak,

tengeri vendégházzal. Va- hasítatik.

gyon itt egy hasonló nevü Qrbassan , vs Po francz. oszt.

kir. mulato vár egy derék 1700 lak. 1

kerttel , mellyben III» Péter Orbe, folyó Helvetziában egy

1762-ben a' koronáról lemon- tóból , mellynek nevé Lac

dott. de Rousses, keletkezik , ke-

Qranienburg, Castrum Arausio- resztül foly a' Lac de Joux

nis , vs Brandenburgi kbzép nevü ton, utóbb a' föld a-

Markban Havelnél 202 ház* latt elrejti magát , Vallor-

1710 lak. egy reform, árva beben ismét kiüt , végté-

gyermek . nevelóházzal , és re Neufchatelíi toba örulik,

l'azék csinálással. Orbe , Orben, Orbach , Urbi-

Qranienburg, ker.béli vs Räsau genium , elöbb tib/.tartóság

Orosz Helyt. Räsa folyónál Bern kant.ban Helvetiáhari,

olly tájékban , melly gabo* most egy résï.ét tes/Д Waad

návál bövelkedik , vagyoii kant.nak , kicsiny de víg

1200 lak. vs Orbe fónál, si ¿ra járas-

Qrany , Aran, vs Wilna.Orosz nyira Iffertentöl , szép he-

Helyt. a' hasonló nevü fónál gyes tart.ban Jure fónál,

80 ház. vagyon 2000 lak. kik részént

Qraschul, (az az : mvs) de Flots, káth. részént reform, van*

helység Valachiában Jalo- nak itt Római régisésrek.

ihítzafónál, mellynek tor* Orbe, Orobis, kis folyó Fran,

kolatja nem messze va?yon országban, a' Sevennei he*

innét , csekély kereskedé- gyekben eredvén , a' Lioni

'sekkel foglalatoskodik. .' - tengeröbölbe s/.akad.

Qrava , vs NikopoÜ Sandsak1- Orbec , vs Calvados fran. oszt.

ságban , Bulgáriában , Du* ban , Orbec fónak forrá-

na mellett. sánál 677 h. 3.590 lak. va*

Qravicia, (Német) elsö népes gyon posztó fabr. kereske-

4 Bánya vs Krassó Várm<ben, dik szarvas marhával.

meredek hegyek és erdök Orben , 1. Orbe,

körül , egy kath. és nem eg- Orbigä , fó Leon tárt.foan, Spa-

jfyesült gorög pléb.val ; A' nyol orszJ)an ; Leon vsa kó-

fcányász íga/.gatáfi hely* , riíl ered , és Benevente álóí

yagyon posta tieztségé is; Ëzla vitével eggyesülvén ,

bôvelkedik réz bányákkal, Du«ro fóba szakad,

lakfák Oláhok, Rusznyá- Qrbígny , helység Indre, és



Loire Francz. oszt.ban posz- innét fekszik.

tó f&bT.' Orci-vechio , hasonlokép egy

Orbinetti , helység Guipuscoa helység.

• Spanyol tart. ban, ágyúon- Orco, Orgus, fó Italiában ,

tft mühellyel. azAostai völgyben,Piemont-

Orbitello , Herczs. vagy Sienna ban eredvén, Chivas vsnál

Urod. ker.nek , és a' part- Pó vizébe szakad.

ján fékvo úgy nevezett Sta- Ord , fok északi Skotziának

to praesidii , része , melly déí nyugoti partján Caith-

' élôbb Nápolyhoz tartozott, nesz Grófs. (58° 10' É. Sz.

és 1801. az akkori Hetruria 14o 3' K. H.) a* köszikla ki

Kirs.hoz jutott, térsége 14 vagyon vájva a' tengeri hul-

□ mtfd. lakosinak száma lámoktól , a' feneketlen

42000. A'vs, és erosség ha- mélységben tengeri kutyák

sonló névvel bir, a' tenger- laknak, mellyeket a' haláez-

rel oszvekapcsolttónál, egy a' legveszedèlmesebb úton,

jó kikötövel, melly egy kas- tsónakokon felkeres.

tély által védelmeztetik. ö'dög szigetei, l.-Bermudi szi-

Orcades , régi Britanniának getek.

szigetei, most Orkneys. Ordugna , Ordunna , vs Spa-

Orcadi siigetek, angol. Orkneys, nydl orsz.ban Biscaya tart«

67. kis szigetek , mellyek a' ban 2000 lakos. hegyes', de

Skotziai tengeren ész.tól del még is kellemetes tájékban.

felé egész Skotziaig elterjed- Gregal y. Westfluss , a' szabad

nek , melytol egy szük ten- Indusoknak tart.ban északi

gerszorulat által választat- Amer.ikában.

nak ; tartoznak Skotzia Ki- Orel, Orlow, Orosz Helytart.

rálys.hoz , de tsak 29-ben , Occa , és Desna folyóknál ,

vannak lakosok, az ö Püs- Tambrow, Tula, Kaluga,

pökjök , ki Mainland szig. Worénèsch , Kursk , Nowgo-'

ben lakik, a' Sz. Andrews rod-Sewersk és Smolensk

Érsek alatt vagyon. Talál- Helyt.gok kozött, c'saknem

tatnak itten czíñ , ólom , 849 1 3/4 □ mfdre me'gy a'

«s vasbányák, éghajlatjok nagysága, lakosinak pedig

egésséges, a' tenger partjain száma 1037800. többnyire

vagyon egy hering fogó Oroszok. Altaijában véve la-

hely. A' lak. száma 33000. pos és vizes, teïmékeny, a'

Orcapi, 1. Perekop. gazdaság áll mezzei munká-

Orchies , Origiacum , vs ész. bol , termesztenek gabonát,

' fran. oszt.ban, Flandriábán, kendert, és lent, Vagyon e-

" 416 h. 2780 lak. zen Helyt.bán s&arvas mar-

Orchilla , kis sziget a' North ha , és méhtenyészté» S é*

tengërben , nem messze az nemesített ménesek. Fábr.

Antilli szigetektöl Ameriká- nem sok van , de a* hazai

ban, a' száraz foldtÓÍ mint nép mindenfélé mellék mes-

egy 15—16 mfd. A' Spanyo- terségeket üz, azonban niég

Ioké. eem igen nagy a' keroske-

Qrchimont , vs Sambre és Maas dés. Most 10. ker.tekre va-

francz. oszt ban. gyon felosztva. Fo vsa

Orchowka, vs Lublin Warsói Orel, ( 52o 56' 40" É. Sz. 53»

oszt.ban Bugnál. , S7' K. H.) Orlika fónak az

Orci-Kuovo, helye. Mella Olasz Okába folyásánal 2872 báz,

oszt.ban Oglionál 1 mfdre mellyek fcözött ,54 kö r '



deszka , tj kortsmával , ig

tempi, г klastr. és 15500 laki

A' Kôzônséjres városi raes-

terségeken kívül vagyon itt

gyolcszszo vö,kötel jártó mív

néhány bör készítések , és

fczappan fözesek. A' hazai

adományokkal való keres-

Itedés elég eleven * *z Occa

folyón hejókkal mennek

Moskau, és Petersburg felé.

)re¿Aanc¡ , 1. Amazonok foja.

Orenburg , Orosz Helyt. Asiá-

ban , mind a' két részén az

Ural bérczeinek 5626 □ mfd

nagy, 519.320 lak. a* Neme-

seken , polgár , és vad né-

£eken kívül; vannak a' la-

osok között Oroszok.Tsche-

remiszek , Baschkirek , Ta-

tárok, Ko/ákok , Kálmukok,

Persák , Arabsok, TörökÖk*

«s Ormények. A'Iegneveze-

tesebbfolyók : Tobol, Ural,

gakmara, Kama, Belaja U-

ía; a magas tart.nyok min-

dég terítve vannait hóval ,

az alacsony tart.nyokban

keveset , és ritkán esik a'

1a.á ; neVezetesébb adományi

réz , vas , só , kénkô > mag

nes, márvány, tüzifa , vad

lovak , sert vtísek , özek , far*

kasok, méhek, tevék hölgy-

menyétek , széles farku ju-

hok '5 t. ef. A' Helytaftoság

g tartományokból áll i O*

renbürg, Ufa , és Kirgisen*

landból. A' fo vsa

Orenburg , ( 51=1 46' 5" E. Sz»

72э 44' 30" К. H.) Satmara

fónak az Ura Iba való sZaka-

dásánál, i860 h. 24000 lak.

Ык között зооо , Tatárok

vannak , vagyoü 9 Görog-

Ofosz , és 1 luth, tempi, és

nagy kereskedö háza , itt

Vagyon . lerakása a' kôzép

Asiai , és Orosz portékák-

Пак , rtyáron jönnek keres*

Itedök Buchariábol, Chinâ-

bdl , Tatschkentböl 's a' t,

Cioportoean 50-100 tevéken,

mellyek portékákkal , és

szamarakon , mellyek enni

való eledellel vannak meg-

terhelve , hoznák pamutot,

Íamutból készült portéká-

at, bárány böröket, Bucha-

fidiót, magvatlan ma! osât,

IndiaPsPersiai arânyat's t.ef.

a'Kirgizek eût .kntg—400000

eleven juhokat és m.ef.Oren-

burg a fö számkivetés hely,

a' hot kozonségesen 1000

Bzámkiveteltck is vannak ,

kiknek számára egy jól el»,

intézett dolgozó ház van.

Елеп vs fft tábora az

Orenburgi linean 1 к , melly a'

Helytartóság déli res. ében

Toboltól egész a' Kaspiutni

tengerig kiterjed , 250 mfd

hosszú , vagyon néhány e*

rosségea' szaguldozó Kirgi-

zek feltartózratásara , egy

KoZák és Tatár örizet ne*

hány Dragonyosokkal.

Qrenoco , Oronoco, Orinoco,

(Paria) nagy folyrt déli A-

merikában , mellynek ere-

dete egéezlen isméretlen ,

Cordillerasból jön ezen név

alatt Cagneta , kozbnsége-

sen 3/4 mfd széles , egy ága

ezen név alatt Rio Negi'o ,

az Amazon íóba szakad .

a' másik ágával Oíenocoyal

49 torkolaton által az Át-

lanti tengerbe ömlik , hol

a* Sok szigetek , f.sekély

mélység, és köszirtek a' ha*

józást bátorságtalanná te*

szik. Vannak tÖbb viz го*

hanásai Atures , és May*

puresnél, és esfes idöben art-'

nyira kiönt à' környül lévft

tart.kra , hogy ¿5 rrtfdnyire

is kiterjed szélében , a' hol

legkissebb 480 láb mély, és

olíy lassan foj, hogy gon-

dolná az ember, hogy egy

nagy tón hajózna»

Orense, Aquae calidae * vs

Galiriában Spàny. Kirs ban,

Minho fónál 4500 lak. egy

Ptíspok*
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Pjispôkséggel, ésmelegfer- nagyobb

dökkel.

Orettis , tart, régi Epirus-

ban.

üresika , Oreszkacs, tôt falu

Zeraplén Várm vannak

szép erdei , és szölö mive-

lése és egy kath. tempi.

Oretani , népség régi Spanyol

orsz.ban, Anas ésBaetisvi-

zek kö/.tt; iö vssok Oretum,

Laminium (Alhambra) Sa

laria (Chinchilla) 's a' t.

Oretza , vs Corsika Francz.

oszt.ban.

Qrfa, Urfa , Rakha , Basaság

Mesopatamiában 7 osztá-

lyokkal. A' fö vsa

Orfa, Urfa , (,máskép Edes-

sa) (37o 8' E. Sz.; egy Ba-

sának és egy Jakobiták Püs-

pôkjének iakhelye , egy

ezattyán fabr. és kereske-

déssel. Ez a' régi Antiochia.

Orfoid, helység Suffolk Angol

Grófs.ban egy fövenyes ki-

kötövel , az Orford Nesz ne-

vü szomszéd föld csúcson

vagyon egy világosító to-

rony.

Orgaz , vs Toledo Spanyol

tart ban 2400 lak.

Orgelet , vs Jura fran. oszt.ban

2760 lak. és posztó szôvéssel.

Orgiva , helys. Rio grande fo-

nál Granada Spanyol Kirs.

ban,

Organ , vs Rhone torkolati

franc, oszt.ban Durance fó-

nál 2400 lak.

Orhoy, vs felsö Moldvában, ha-

sonló nevü б olasz mfd hos»

szú , 2 széles tónál.

Oria , Uria, vs Terra di Otran

bérczei közzül

valók, kezdödnek felsô Lu-

zátiának szélein Friedburg

mellett Queisz fonal , ,és -i

ágra szakadnak ; ezeknek

eggyike alsó Sileziát hegye-

síti, áltjárja tudniillik Jau-

er i Schweidnitz , és Mün

sterberg Fejedelemségeket ,

ésa' Glátzi Gróíságot, Sile-

ziát Cseh orsz.tól választja,

és kozonségesen a* Cseh

hegységnek neveztetik, hos-

f-za 12—15, szélessége pedig

7 . mtfd. A' fö hegységnek

második ága Müneterberg

Fejt ds ben ves/.i kezdetét ,

és Neisz, Jägerndorf» Trop-

pau,ésTebchen Fejeds.geken

keresztül Jablunkáig terjed,

kozonségesen a'Morva hegy

ségnek neveztetik, hossza 34

mfd. Nevezetesebb hegyei a'

Puselberg.Kochberg, Kalin-

kenberg,Marienberg's a't.Lá.

tástérdemelnek itt az úgy ne-

vezett Kessel, Teufelsgrund,

Teufelswiese , és Johannis

brunn , ehez Szent János

napján nagy búcsú járások

esnek , hogy forrásából egé-

ség vissza nyerése véget

ihassanak. Nevezetes a* re-

gektöl hires Rübezahl he-

gye is. Az egész Oriás hegy-

ségben legmagosabb az úgy

nevezett Schnee - v. Riesen

koppe , a'tenger színét 4949

párisi lábbal felülmúlja, ez

Gróf Sthafgotsch birtoka,

a' ki 1668 eszt.ben Sz.Lörincz

díszére e' bércz magasfesú-

csán szép kis kápolnát ¿pít-

tetett. »

to Nápoly tartom.ban , egy Ç^ridsok útja , hegy Hyberniat

várral, püspöki lakás

Oriuno , vs Terra di Lavoro

Nápoly tart.ban , 1732-ben

a' föld indulás által öszve-

dült.

Oridi bérczek , vagy is a* Su

AntrimiGrófság ész. tájiban,

az egész hegy nagy függö-

leges , és rendesen alkotott

bazfltkft oszlopokból for-

máltatik , mellyek messze

a' tengerbe ñyúínak.

deti hegység , Europának Orient (l' ) (470 45/ 11" É. Sz.

a' legmagossabb 's leg- 14o 18' 43" K. H.) alkalmas
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nevezetes . szép, és éros ten- Marrattok Slátusához.

geri , es kereskèdô vs, es

her. föhely Morbihan franc,

oszt.ban Port libre öböl rae-

gett, Scorf íó torkolaf jánél

egy ió és bátorságos kikö-

tövel , mellynél vagyon egy

iel adó torony, 17840 lak.

számlál.A' révpart élôtt fek-

szik a' jó és megerösitett

Pennemane kikölö torok.

A' vsnak vagyon tengeri

magazinja, és hajózás osko-

lája , vagyon itt egy tenge

ri Praeíectus , kereskedo

tyrvényszék , egy egésségre

iigyelö tanáts , nagy k'eres-

kedést üz.

Origny , vs Aisne franc, "oszt,

ban , 225 ház. 2400 làk. 1.

Alderney. ' ,

Qrihuela , Oriola , (з8э Ii' E.

Sz. 15o .50' K. H.) régi vs Se

gura fónál Valencia Spanyol

tart.ban 21000 lak. Vagyon

itt egy Universités , és Püs-

pbki lakás. A* körül fekvö

tájék az o kelleraetessége

miatt Orihuelái kertnek ,

(La Huerta) neveztetik. A'

hégyen nött Terebint fának

gyôkerébôl készítenek mes*

terséges piksiseket ; vagyon

ezen tájékban sok narants ;

és salétrom gödör.

OríНас, 1. Aurillac.

Orinoco , 1. Orenoco.

Orto , halászó hely Guipúzcoa

Spanyol tart.ban. Orio tor-

kolatjánál 142 ház. Vagyon

bajó készítése.

Oriola, 1. Orihuela.

Orisant , 1. Nordbeveland.

Qrissa, Orixa, tartom. Angol

Bengalaí Praesidenségben ,

Ostindiában, a' Bengali ten-

geröbölnel Bengália, és Gol-

konda között; termékeny,

részént hegyes , Mehanadi

fó öntözi. Innét Brittusok-

hoztsak a' Midnapouri ker.

tartozik Kuttak fö vasal , a'

többi része pedig a* keleti

Oristagni, Oristano, Arbórea ,

erós vs Sardinia sziget nyu-

goti partján Arbórea tart.

ban , hasoíiló nevü t enger-

obolnél 5000 lak. kik sok

cserép, edényt készítenek,

egy Ersekséggel. Vagyon

itt nagy selyem termesztés.

Orixa, 1. Orissa. • •

Orkneys, 1. Orcadi szigetek.

Orkuta, Orkutsani , tót falu

Sáros Várm. Torisza fónál,

itt terem a'harmatkása nagy

bóséggel , mellynek magva

a' szomszéd vsolíban elada-

tik.

Orlamünde , vs Altenburgi Her.

ben Gothai részben Oclának

a' Saale fóba való szakadá-

sánál, 1900 lak.

Orlau , jószág és falu Austriai

Sileziában Tps< heni ker.ben

Bladowsky Urhoz tartozik

Osterbach forrásánál , va

gyon pompás vára, kath.

pléb. tempi, és óskolája,

egy majorja , 2 malma, 1

kortsmája , 122 h. 870 lak.

kik Sléz-lengyel nyelven

beszélnek.

Orle, nemes vs Bialistok O-

rosz Helyt. 241 h. 490 lak.

Orleanois , tágasb értelemben

vala egy régi nagy tartom.

kózép Franc, arsz.ban, és e'

következendö közönseges

igazgatásokat foglalta: 1 Or

leanois szoros értelemben,

2. Maine , és Perche tart.kat ;

3. Touraine , 4. Anjou tart.

Saumaroissal eggyütt : 5.

Poitu ; 6. Berry ; 7. Niver-

nois tart. — Egész Orlea

nois most e* következendö

i3oszt.kat tészi : 1. Loiret,

2. Eure, és Loir. 3. Loir,

és Cher. 4. Sarthe , 5. Ma

yenne. 6. Indre és Loire. 7.

Indre. 8- Mayenne és Loire.

9. Vienne. 10. Vendee. 11.

Mind a' két Sevres. 12. Cher.

13. Nièvre osztályokat.



Orleanois, szorosbb értelemben
•elobbi'Generál-Gouv.Franc.

orsz.ban , fekszik аг elob-

beni Isle de France tartom.

. Champagne , Bourgogne ,

Touraine, Berry , es Maine

között, mellynek nagysága

3.53 □ mid. a' revolutiókor

vala 820000 lak. szép tart,

szelíd, mérséklett, és egés-

séges klimával, következen-

dö nevezetesebb fóji van-

nak : Loire, Saudre , Eure,

Loir, Loing, Cosson, Beuv-

ron , Juine , Essonne , Loi

ret, Voise. Vagyon 2 mes*

terséges foja: eggyik Loire*

tól V Orléanstól , másik Bri-

aretól kezdödik , mellyek

általa' Loir Seine fóvalosz-

vekapcsoltatik. Az elsö rö*

, videbb, a' másiknak vagyon

ao Zsilipje. A' földe ezen

tart.nak tobbnyire egyenes,

és termékeny , bövelkedik

gabonával , kenderrel , hü-

velyes veteményekkel , ker-

ti zoldséggel , sáfránnyal ,

minde^féle gyümölcsel, jó

fejér i és vprös borral. Az

Orleani erdö egy a' legna-

gyobbak kpzül Fran. orsz.

ban , a' rétsége derék , a'

szarvas marha , és juh tar-

tás nagy. Enni való vadai,

szárnyas állati, éshalaibo-

séggel vannak , a' hegyek-

ben találni sok vasat, épí-

teni való követ , és ásvá-

nyos forrásokat ; a' mester-

ség szép virágzásban van ,

a' kereskedés nevezetes, fö-

kép Páris felé. Ezen tartom«

fei vala ösztva a' szoros érts-

lembe vett Orleanoisra , Ga-

tinois - Orleanois , filesois ;

Beauce és Perche-Gouet ré-

szekre.

Orleanois , legszorosabb érte-

lemben, fekszik majd csak

nem az Orleanois Generál-

Gou v. kozép pontján , ebben

vagyon Orleans fövs , erdös,

de még is bövelkedik gabo*

nával , és borral. Itt lekszik

az Orleansi erdö , melly 14

Iran, mtfd hosszú , legna*

gyobb széleseége 5 2/3 mt'd.

Vannak benne túbb puszta,

helyek , faluk, és majorok.

Most jó részét teezi Loiret

oszt nak.

Orleans , Aurelianum , (4?a

54' ío'' É. Sz. ic-э з4'зо"К,

H.} fö vsa Loiret oszt.nak

Loire fónak jobb partján ,

mellyen keresztül egy szép

régi köhid vagyon, melly

nek 16 bolthajtása vagyon.

A' vsban 4500 h. 41950 lak.

4 szép kozónséges piatzok

számláltatnak , az útszáji

tobbnyire szükek , épüle-

tei nem igen helyesek , 53

tempi, melyek közül a' Káp-

talan templom , és a' Sz« I

Kereszt tornyok emlékezet-

re méltók. Vagyon itt egy

Püspüki lakás , Akademia ,

Liceum , szép könyvtár , és

több szép intézetek. Vannak

derék gyap)u materia, pap-

lan, kaptza, kalap, turbán,

kés , bör , süveg , festett

gyolcs , fajance , kötö-tö ,

bor eczet fabr. azonkivül I

viasz fejérítés , és czukor

tisztítás is. A' kereskedés

gabonával, borral, és m. ef.

nevezetes. Itt vagyon az

osztály f6 hatalmainak, tor*

vényszéknek, és égy keres-

kedô tôrvénynek helye. A'

kozonségés innepekhez tar*

tozik most ujonnan a' Jo

hanna d'Arc vitéz íeány'

eszt.ként elôfordulô innepe,

ki Orleani leánynak nevé

alatt esmeretes , ennek

tiszteletéré egy emlék osz*

lop is állítatott fel, mivel 6

1429. eszt. az Angoloktól

megszabadította a' vst.

Orleans, igen termékeny sziget

Sz. Lörintz visee köztt, Que

becken alól .Canadábun,

3*



hrleans , sziget Missisippi tor- egészen el vagyon hagyva.

kolatjánál Louisiana észak

Amerikai szabad Státusban

Uj-Or.leans nevii vssal.

Qrlich, г Orosz falu Sáros Vrm.

Nem regen Arabsok jöttek

ide Iakni. A' jó ki kötöje

szorgalmassan megkereste»

tik.

ben Qndava fónál, alsó és Ormus , sziget Dsc.hakkatra

felsö Orlich. Mindenikben

vagyon savanyd viz, posta

váltás , nem egyesült görög

templom, ez legkülsöbb ha-

tárhely a'.Vârm.ben Galitzia

felé.

Orlow , ker.béli vs Wiätka O-

rosz Helyt.ban Asiában Wi

ker, kikötö torkolatjánál

Jáva szigeten Asiában, de-

rék najó csinálással.

Ornato , Orney , Ornea , k. fó

Bar Her.ben Fran. orsz. ban

Menreauxnál Campagniá-

ban ered, és Vitrinél Mar

ne vizébe szakad.

atka folyónál36io lakosok- Omans, vs Doubs Fran. oszt.

kal.

Oriow , ve a' volt Warsói oszt.

ban Bsura fónál.

Or/ou»' szigetei , Krusenstern

Kapitánytói talált szigetek,

nem messze Horn foktól dé-

li Amerikában , mellyek a'

lakosoktól , kik Tüzföldi

lakosokhoz hasonlítanak ,

Mani-Toualinnak nevezlet-

. tek.A'Krisenoy nevüfö hely

ezen tájékban ritka kiessé-

gérôl nevezetes.

Ormé , vs 4Nievre franc, oazt.

ban, 2420 lak.

Ormea , Ulmetum , vs Oenuai

ban Louve fónál 409 h. 3100

L és vas fabr.

Orne , fó Fran. orsz.ban kelet-

kezik Annon faluban Seez-

fónál az erröl nevezett oszt.b

Nedvesíti Seez, Argentan,

Caen faluk' határit, hol

már hajozni lehet rajta és

3 óra járásra a' vson alól,

minekutánna 12 mfdet bé-

futott volna , a* ko szirtek

közt nagy zuhanással a*

tengerbe szakad. Fel veszi

Noireau , Guigne, Baize , és

Oudon fókat. Az ezen íóról

nevezett.

Her.ben Tanaro fónál, 5230 Orne, oszt. foglalja az elob-

lak. vagyon itt egy hegy-

vár , és fabr.

Ormestown , kis vs Lothian

Grófs.ban Skotziában Ty-

ne fónál.

Ormskirk , vs Lanca Grófs.ban

Angol orsz. ban 2500 1. pa-

mut , és czérna fonással.

Ormus , v. Hormut , sziget a'

Persia tenger öbölben való

be meneteínél , a' Kerman

nyugoti Persiai tarto-

raánynak partján, melly-

hez közönsegessen számlál-

tatik , hanem egy tulajdon

Arabiai Schach alatt va-

beni alsó Normandiának

egy részét fekszik , Orne ,

Dive, Rille, Huigne, Sar-

the , Egrenne , és Noireau

fóknál, nagyságában 112 □

mfd foglal. Termésev: ga-

bona , len , kender , gyü-

mölcs, vagyon vasa is, és-

vány források, és szarvas

marha tenyésztés ; 4 köz.

ker.re osztatik : Alençon,

Argentan , Mortagne , és

Domfront ker.re, mellyek

ôszveségessen 627 kozsége-

ket foglaL 35 kant.ban ; a'

fo helye Alençon.

gyon , a' kihez a' Kischnte Ornlong, egy Pelewi sziget

sziget egy része is tartozik. Asiában , mellyet a' Spa-

Ezen szigetnek *ieleg a* nyolok az Angoloktól el-

fclimája és száraz a' fold- vettek , de ezek nem ve

je és azért majd csak nem. delmezték alig vagyon 3



Angol mfd ker tében. A' la-

kosoktol neveztetik Angol-

szigetnek.

Oro, Capo del Ого, vagy il Ca

po Figera hegy fok Negro-

pontszigeten kelet felé, hol

a' sok kö szirtek miattve-

szedelmes a' hajózás.

Oro , Rio del Ого hires a-

rany fó Ostindiában Blan

co foknál 20° É. Sz. <

Oroates , fó régi Susianában.

Orobii, népség régi Olasz orsz.

ban Lári tó és Adua 'fó-

köztt; fñ vsok Bergonum

(Bergamo , Comum) Co

mo.

Orond i v. El-Aii y hajdan

Orontes , nevezetes fó Si-

xiában, keletkezik a' Liba-

nus hegynél, a' part hoszába

foly délrôl ész.felé , Anta-

kianal megfordul nyug fe

lé Sweidiánál a' kôzép ten-

gerbe ömlik ; bövelkedik

hallal. . -í

Oronoco , 1. Qrenor.o.

Oransay , egy a' Hebridi szi-

getek közül Skotziánál Ju-

rahoz nyug. felé 3 mfd hosz-

szu , nagy kö szirtekkel tel-

lyes , csak a* déli részében

roña, termékeny, árpa,len.

és a' krumplira nézve. A'

partokon lalálni klárisokat,»

A' szarvas marhatenyész-

tés, legnagyobbfoglalatos

saga a" lak.nak , emléke-

zetre méltók egy klastrom-

romnak romladéki; mellyet

Columbus szer/.ett.

Orontes, 1, Orond.

Oropésa, 5' 33" E. Sr„

17o 48' io'* К. H. ) vs Avila

Spanyol tart.ban 2700 L

Oroszak , Tót nép-ág, tula]-,

-donképpen az uralkodó nép

Orosz orsz.ban , Tot nem-

zetségeknek , és az északi

Gothusokhoz hasonló Wa

räger nevezetü népségnek

ôszvekeverésébôl szárma-

íott, holott агоиЬап a' Tôt

nyelv és erkölcs felsoségefc

nyert. Ezek a' Nowgorodí

telepedéseknek maradéki.

Az Oroszok mégcsak kilen-

czedik században jünnek e-

lo , mint a' késôbbi Orosz

bir.nak szerzoi ; 86a eszt.ben,

azonn Tótok, kik a' mosta-»

ni Nowogrodot és Inger-

manlandot lakták , Ruri-

kot Varingi Herczeget Skan-

dináviába, magok Herc*e-

gének és Torvény szerzöje-

nek meghívták , vagy a*

mint mások tartják , ez töb-

bekkel ezen tart. meghódí-

totta. Ezen nép határiait

sebessen nagyobította.Wlo-

domir Herczeg halála után

(o8i)ezenbir.az ö fiaiközött

elosztatott és így Tatárok

által meghódítatott,desok-

ideig nem birhatták , a'

Lithvánusok , és Lengyek

bérohanásokmiatt. 1462 esz-

teñdoben Iwan (Jánosj Va-

siijevitsel által ezen bir.

yissza álíttatott, a' ki csal-

faság és eró által ezen orsz.

nak tobb részeit öszve kap-

csolta. Ezen öszve kapcso-

lás és eloszthatatlansáff tör-

vénye által megerosíttetett

elso Feodor Hvanovitschal

1,598-ban a* Ruriki fiui ág

kihalt. Ezután több jószág-

bítolók (Usurpátor) ural-

kodtak , 3 álló esztendeig

kormánytalan állapot va-

la , míg Ferdovitsch mi-

hály Csészárnak választa-

tott a* Romanowi házból.

Ez alatta'bir. megnagyob-

bíttatott míg elso Péter ,

ki nagynak neveztetett ,

1689-ben uralkodni kezdett,

ez a* moetani virágzó bir.

nak fenék kôvét vetette a*

pallérozásnak béhozása , a'

kormányozásnak jobbítása,

a' hadi és tengeri hajós se»

regek rendelése által. Kö»

vetkezöi között nevezetes-



se -

век : második Katalin,nagy szánkázás , is a' jégen való

érdemei miatt halhatatlan, szaladás v. síkonka tartozik.

nyomdokát sebes lépések- Qrott Birodalom , legnagyobb

kel követi a' most uralko- bir. egész világon. Nevéta'

dó I. Sándor Császár. Az benne lakó Orosz fo nem-

Oroszok nagy erös , estar- zettol kapta, melly régen

tés termettel birnak és tö- ten Moszka to vsától Mos-

mötttestüek.Durva éghajlat koviláknak is neveztetett;,

alatt megkeményítettvén , Orosz névnek eredete nem

nagy az eltürések. Kevés bizonyos, némelyek Rurik-

betegségek mellett , vígkort tól származtatják a" mint

élnek. Ábrázatjok tömött akkor Rurik követöji hi

es szörös, szájok kicsiny , vattattak. Az Uráli hegy-

fogaik fehérek, szemeik ki- láncz által az Europai és

csinyek , bomlokok ala- Asiai Orosz bir.ra vagyon

csony, órrok kicsiny és felr felosztva , amaz Europá-

fele bajlott. Hajok ritkán nak napkeleti részét elfog-

ipgészlen fekete. Halló és lalja зоо__8о0 К. H. és 440

látó tehetségek kôzonséges- 57'—-70o Ц. Sz. között fek-

sen igen éles eleven. Ezen szik. Az Asiai Orosz bir. az

fenék vonások vannak az egész ész. Asiát foglalja ,

Asszonyaiknál is , csak és az kel.hosz. 80—2o83-ig

Jiogy finomabban. Az Orosz terjed. Résszerént termé-

gondtalanság , ]6 szívüség, le , és a'fehértengef; nyng.

engedelmesség, békességes- ra Norwegia , Svéczia, a'

türés , állandóság , végig napkeleti, vagy Bálti ten-

kiállás a' hadban, Szemek- ger, Prusszia , Galliczia,

re vettetik : a' részegeeség, és az Europai Török bir.

érzéketlenség, keménység, nak része ; délfelé a' fekete

pallérozatlanság , rabszol- tenger, Asiai Török bir.

ga indulatok , olálkodás , Armenia , Persia , Tatár ,

de hihetoképpen eztet ezen és China országok nap. kel.

népnek legalacsonyabb re pedig a' keleti nagy ten-

Tendjérol lehet csak mon- ger határozza;itten egyszer-

dani. Az Oroszok szeretik smind Asiát választja Ame-

a' tánczot, muzsikát, ének- rikától , azon szoros ten-

lést, és verskoltést. Tula]- ger által melly Berings ,

don tót beszédmóddal és vagy Kook, regenten Ani-

Abecevel birnak , melly án útjának neveztetett, éa

jobbára a' Görögbol for- az ész. jeges tengerrel kap-

máJodott. Öltözet módjok csoltátik. Igy tehát az Orosz

napkeleti, és szakált visel- birodalmat két felol ten-

nek. Az Orosz tiszta , igen ger mossa , és másik két-

takarékos 4s megelégedo. részével is közelit a' tenger-

Szokások a' gözferdökkel hez. Az Amerikai birtoko-

való élés, mulatságokhoz kat kivévén, nyug.tól nap-

pedig a' tulajdon nemzeti keletnek terjedô hossza

táncz, melly Golubeznek mintegy 3000 mfd , legna-

nek neveztetik , tôbbféle gyobb szélessége ész.ról dél-

testi gyakorlások, tfgy mint felé 450 mfd egész térség

erkölcsi tulajdanságoknak

fö vonássai a' vidámság,

ezeti határokkal bír ; ész. ra

a' Jeges tenger és ennek öb-
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П rafd számláltatik. AzEu-

ropai bir. 82866 4/5 □ mfd

ehez jött még a' volt Var-

sóvi Herczs.nek legnagyobb

része , Lengyel Kirs', neve

alatt mintegy 2500000 1. Az

AsiaiOrosz bir.259992 29У1000

mfd; azAmcrikai pedig 2000

□ mfd; az Europai birtokok

csak nem oly nagy térséggel

birnak:mint öszvesen a'többi

Eurp.tart.nyok;azAsiai tobb

mint harmad részét foglal-

ja egész Asiának , és majd

kétszer olí y nagy mint a'

többi Europa. Az egész O-

rosz bir. majd ötször na-

gyobb a' többi Europánál ,

az egész földnek heted*

része az Orosz Császárt is-

méri urának. Jelessebb bér-

czei Európában e' követke-

zendök : a* Finnusi hegy-

lánczok , ezek a' Skandiná-

viaï hegyeknek folytatási

a' Báíti és Fehér tenger kö

zött. Magoságok ujryan nem

nagy , de még is többnyire

örökös hó alatt feküsz-

nek. Az Alauni hegység ,

vagy az úgy nevezet Vol-

konszki erdö Europai Orosz .

bir.nak kôzepén , Twer,

Smolensk , és Pleskow Hely-

ts.gokban , itt Wolga, Dne-

per , Lowal , és Düna fók-

erednek , és a' Karpatus ,

mellynek némely ágai Dne-

per felé terjednek. Asiáb. a*

TaurusTauria félszig.b. ezen

hegyláncznak legnagyobb

hegye Tschaturtag Alustih-..

ta mellett , itt egy jeges

gödör találtatik , melly

még nyáron is jeget tart.

A' Kaukasus nyug.ról kel..

nek a' fekeie és Káspiumi

tenger között mintegy Уо

mfdnyire terjed. Tetöi kö-

zônségessen , kopaszok;leg-

magasbb csúcsai a' fel-

hôkig emelkednek. A' ne-

vezetes Ararat hegye is , á-

ga ezen hegyláncznak. Az

Ural, Суа£У is övedzö) re

genten Riphüusi hegység-

nek neveztetet, melly Asia

's Europa között határt csi-

nál. Az Altai,Sajani,Baikáli,

Ñertschinski, Werkotúri, és

Ochotski hegylánczok is ide

tartozandók.Éghajlatja szé-

les kiterjedése miatt igen

külömbfele. Altaljáha men-

nél inkább nyúlnak . az O-

rosz bir. hoz tartozandó tar-

tományok napkelet felé ,

annál hidegebb éghajlatjok,

mert egyenlô szélesség aiatt

is ezen részekben sokkal

durvább telek tapasztaltat-

nak , mint,a' nyugoti tart.

nyokban. Eghajlatjára néz-

ve tehát az Orosz birod.mat

4 részre lebet fetosztani;

tudniillik : a) a' déli vágy

melegebb részre , rrtelly az

E. Sz. 40° és 50O között fek-

, szik ; ezt általjában nagyon

melegnek ugyan hem Iejiet

mondaní , hanem csak kt>l-

lemetesbbnek, és melégebb-

nek mint az északi részeket.

A' Tél is itt rövidebb ,j és

a' nyár melegebb. It¿ a'

méleg éghajlat' plántái i ól

nevekednek. A* nyárihév-

eég 23—24o Reaura, sött As-

, trakan vidékiben sokszof

4o° is mégyen ; a' hideg pe

dig Saresta vidékében 20—

24o Reaum. b) a' kôzép «

vagy mértékletes éghajlat

az É. Sz. ,51 töl fogva ,57°

ig terjed , mérsékletes , és

egésséges , de még is hideg

. inkább mint meleg éghaj-

latja vagyon , a' nagyré-

szint. Európához tartozó

nyug. része lapály és igen

termékeny kevesebbé az

ész.keleti Asiai részében, c)

az északi vagy hideg ég

hajlat 57-töl fogva 67o ig ,

hideg. 's fagyos de még is

nyugoti részében keveseb«



hé mint a' keïetiben , ama*

jobbára csak dombos , más-

képpen termékeny ; eme'

szükebb adomámányu , hol

a' mocsárokban és árnyé-

Itös helyeken még nyáron

által is jég találtatik. Csak

két esztendp része vngyon ,

nyár tudniilik es tél. d) Az

Arktosi vagy Hiperborei ég-

hajlat másképpen a' fagyos

tart.nyok az ész, szél, 67-töl

fogva 78o ig. tehát egész a'

földsarki abroncsig terjed ,

itt minden foldmívelésnek

és erdftségnek sziinetje va-

gyon , a" tel igen hosszá és

ît< mény,a' tenger a* partok-

nál bé vagyon fagyva. Rö-

vid és szomorú a' Nyár. E-

ren nem mivelhetô tart,

nyoknak lakossi nagyobb

részint csak vadúszatbpl és

halászatból élnek. A'napok

hossza is kiilômbféle :

Astrachánban 1,50г. 36 min.

Kiewben 17 — i4

St.Péterváráb.iíJ — 28

Archangelben. ai — 48

Ümbában egy holnap.

Kólában két holnap.

NowajaSemjában több mint

három holnap.

Jegyzésre mélto hogy azO-

rosz bif.ban az È. Sz. 66«

és a' K. H, 1070 alatt ia

Juniuszban a* pap nem

nyugs^ik le ; az Ë. Sz. 69o

alatt il dik Májusztól lj-r

dik Juliusig mindég nap-,

sût. Archangelnél a' Dwina

vize October végétfll Apri-

lis végiig , és a' 640 alatt aa

Ob vize October közepetöl

Majusz végiig be yagyon

fagyva. Kôzonséges hideg

&' jeges tengernél 22o'—2.3Э

Reaum, Ustjugnál az É. Sz.

60s 46' alatt 340 , Jakutzk-

toál pedig az ész. szél. 6a°

a' alatt 41©—430 ig emelke-

dett.AzOrosz birod.mat nem

çsak kivülröl több tenge-

rek kerítik , hanem még

belsejében is több nagyta-

vak és fók , és kereskedés-

nek elómozdítására több

mesterséges kanálisok is ta-

láltatnak. Jelesebb tenge-

rek : 1. napkeleti , vágy

Bálti tenger az Orosz bir.

nyug. részén , melly itt a'

Finnus, vagy is Rigai ten

ger öblöt formálja. a) A'fe-

kete tenger , dél-nyugoti

részében> ennek oble az A-

sowi tenger , melly a' Tau-

riai fél sziget és a' száraz

fóld között bé hat. 3) a'

napkeleti tenger, vagy az

úgy nevezett Csendes ten-

gernek ész. része, ez Asiaí

Orosz bir.nak napkeleti

partját mossa , és Kam-

csatha félszigetet formálja.

Ezen napkeleti tengerben

több szigetek fekszenek ,

mellyek majd délfelé , majd

napkel.re terjednek , holott

Asia, és Amerika között e-

zen szigetek mintegy hídat

képeznek mind a' két rész.

rol egymáshoz ko/.elítvén

a' Berings utja által válasz-

tatnak el egymástól. 4} az

ész. Jeges tenger az Orosz

északi partokat hosszában

a' Norvegiai határig vizezi

Ezen tenger télen által ,

legalább partjain, és az ész.

sarkkör alatt jéggel meg-

vagyon rakva , itt vagyon

ama nagy tengeröböl, mely

fehér tengernek nevez-

tetik, tovább napkelet fe-

lé formálja a' Káriai , és ez

elôtt a' Novaja Semljaszi-

getet , belyebb kel.nek az

Obi , és Jasow tenger oblo-»

ket a' Tamurekaja tengeri

fokkal. Nagy tavai 1 1 a* Kás,

piumi tenge* , regenten

Birkánusi tengernek nevez-

tetett , fekszik az Orosz bir.

és Persia között tulajdon-

képpen nagy tó, melly sera
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mi nyilt tengerrel öszve

sera kapcsoltatik , de jeles

nagysága miatt ( 150 mfd

hosszú 60—80 mfd széles ,

tobb mint 6000 □ mid tér-

aéggel) tengernék nevezte-

tik. 50 lábbal alacsonyab- .

ban fekszik a' fekete ten-

gernél. Az hajól-.ázás ezen

a' tengeren a' Persiai ke-

reskedésbol tokat hajt. Csak

ész. része tart.ozik az Orosz

bir.hoz. 2) az Aral tava

másképpen kék tenger 45

mid hosszú 30 mfd széles.

3) A' Baikáhtó 80 mfd hos-

ezú , mfd széle.s. 4)

Altun-Noor, vagy Tereczki

tó , 12 mfd hosp/.H , 4 szé-

les , i de számláltatnak a'

Tscháni , es ennek siom^

szédjá-ban az Ubakul , Kau-

kul , Semisch , Irkul, és a'

t. kis tavai az Altan a'-

Ladoga Eurdpai Orosz bir.

ban legnagyobb 24 mfd hos-

sza , 16 mfd szélessége , tér-

«ége pedig 292 □ mfd One-

fa, Peipus es limen tavak.

de tpbb apró Tavak tar-

toznak ügymint a' veres ,

piros , tiszta , keserti , és

több apró Tavak. Vannak

itt egésságes ¿s ásványos

Tavak is, p. o. a' SakTau-

riában , mellynek iszapja

tobb betegségekben fördft

gyanánt használtatik. Fóji

közöl jelessebbek : a' Newa

Dwina , Dzwina , Dnepr ,

Dniester, Don, Volga, Ku

ban, Ural, regenten Jaik ,

Lena, Jenisei több mèster-

séges fókkal. A' Jeges ten-

gerbe folynak: Dwina, Me

sen , Petschora , Onega , és

Paes. Napkeletibe : Kyme-

na, Newa, Narwa, Pernau

Düna vagy Dzwina , és Nie

men. A' Fekete tengerhei

Dnepr , Dniester, Don, Kas-

»piumiba a' Wolga mester-

séges fói a' Wischnei Wolot-

schobi > Nowogrödi kanáli-

sok,a'Ladoga, Beresini vagy

Lepelschi csatornya 'sa't

Fö termései &' gabonának

mindennemei, kender, len,

térséges erdökben külömb-

féle fák, dohány , szarvas-

marha, juhok , sertas , lo-

vak , ennivaló ragadozó és

szörösvadak, kiváltképpen

czoboly, hôlgymenét, hód,

medvék , nyest, rókák , és

a'.t. Halak közül : hering ,

tok , hartsa , víza , lazatz ,

gadótz , tôkehall , 'sa't.

Méz , viasz. Arany44omá-

zsa esztendônként , ezüst

2270 mázsa, réz 50000 má-

zsa , vas 200000 mázsa, kö-'

so , tükörgipsz. A' kereske-

dés a' tavak , tengerek és a'

számos hajókázható f¿k ál-

tal igen elömozdittatik.

Belso kereskedésre nézve

legjelessbb ker«skedö vsok.

Moszka, Nischney, Nowog-

rod , Orel , Kaluga : külsö

orsz.kba menö kereskedés

re nézve napkeli tengeren

Petervára,és Riga, a' Jeges ,

vagy ész, tengeren Ar

changel, a' fekete tengeren

Odessa 'sa't. Asiai részében

a' kereskedés résszerént a'

Kaspiomi tengeren , réssze-

rént a* Tatár utazó sere-

gek által torténik , kívite-

tik leginkább : len, kender,

gabona , vas, és más vas-

portékák , mindenféle bor,

gyékény, serte, kender, és

lenmag, faggyú, és faggyA

gyertya. Ezen kívül sok

kender és lenrmagolaj.haio-

kötelek, vizahójag , bunda-

börök , viasz , szappan, bé-

csinált halikra , írósvaj ,

halzsír , toll, és pehe},ló-

ször , gyapjú , "hús , enyv ,

halak, kôzônséges rozmár

fogak , 's a' t. 4.3000000 Ru-

belért. Bévitettnek fabri-;

kabéü gortékéknak min«
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den nemei úgymint:" gyap- gÔrôgHerczegnét'988-ban el-

jú materia , selyem , pa- vette. A' késobbi idökben

. mut, papiros, bádog, tô, több változások estek/s ezért

Icasza, sarló, fejér agyag ese- , a' Kiowi tudós Metropolita ,

repedény , déli gyümöles , egy mustra formât adottki

faolaj , bor, koloniál por- az Orosz hitnek kifejezése

tékák; lovak , heringek; czime alatt , mellyet Frisch

czin, ólom , czínk - értz , Berlini Universités Recto-

'& a' t. 28000000 Rubelért. ra forditott ezen czím a-

Lak. ôszveséges száma 40— latt : Liber symbolicus Rus-

43 milliora tétetik, ezek sorum. Ennekelötte az egész

kó'zül mintegy 5 millio OroszEgyháznak papiFeje a'

. jut Ásiára , általjában egy Moszkówi Fátriarcha vala,

', □ mfdön 405 ember lakik az de ezen hívatalától elsö

Europái Orosz bir.ban Asi- Péter által megfosztatott.

aban pedig 11 ember jö egy Ennek helyébe a' szent Zsi-

mfdre. 6 fo nemzetségek- nat rendeltetett/mely a'Re-

böl all, tudni illik. 1) Tôt záni Ersekböl , mint vice

»emzetsegekböl, idetartoz- elölülöböl , 6 Püspökökböl,

nak az Oroszok , Kozákok, TanácsosokbóT , és Archi-

Lengyelek, Lettusok,és Ser- ■. mandtritákból . áll. Ennek

biánusok. 2) Finnus nem- hatalma alatt állanak az

zetböl, melly Finnek.Lap- Érsekek, Püspökök, és Met-

рок, Esthek, Livek, Tsche- ropoliták , kiknek nem sza-

remissek, Mordwinek , Sy- . bad házasodni ; ezeket Pro-

jánok , Permierek , Tschu- topópák , Pópák és Diako-

waszok , Baschkirek , Wot- nusok kbvetik, kiknek a'

jäkok nemzetsegiböl áll. 3 házasság megengedtetett. E-

Tatárok nemzetböl , hová. zen Zsinatnak lakóhelye

, a' tulajdoni Tatárok , No- Pétersburgban vagyon. A'

• gaierek , Kirgiaek, és Jaku- klastromok száma 42.5. Ko-

n tok tartozandók. 4) Sanio- . zbnségessen S. Bazsil Szer-

11 jedi nemzetböl , melly a' zetéhez tartozandók. Van-

tulajdoni Samojedek , Tu- nak itt Jezus : társaságához

binezek, 's t. ef. nemzetek- tartozandó Papok. is , kik

böl áll. ,5) A' Németek nem- itt megtartattak„ ezenszer-

zetségébôl , ide tartoznak zetnek más országokban el-

a* Svékusok, üánok 's más törlödese után is. A' templo-

németek , 6 Zsidó nemzet- m'ok száma 16000-re tétetik.

segböl , ennek száma egész Számosak a' katholikusok.

Orosz bir.ban 500000 téte- Vannak itt Lutheránusok ,

tik. Itten még következö és Reformátusok ,; Menno-

nemzetségek is találtatnak: niták , és Ürmény keresz-

Albánusok, Görögök, Ör- tenyeít. A' Kormányrend

mények, Olaszok, Franczi- m.ind a' két lineán örökös

ák, Oláhok, Bolgárok, Tö- egyedül uralkodás (Monar-

rökök, Czigányók,kiváltké- chía) A' Császár határtala-

pen &'f nagy ¿s kis Orosz; núl uralkodík ezen Czim a-

helytságokban számosak,- latt: minden Oroszok Csá-

minteTy Ю000 számláltat- szárja, melly czimhez még

nak. Hitvallds itt uralkodó Lengyel Kir. czímje is leg-

a? gÖrög metlyet elsft Wlo- ujjabb idökben adatott. Az

domir hozott bé , ki Anna orsz, oszthatatlanságára *
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Görög hitvallásra , és az О

rosz országló széknek fen-

tartására úgy vagyon le ко- .

telezve, hogy egyszersmind

más ország uralkodója nem

lehet ; A' Császári gyerme-

kek Nagy Hert zeg' czímét

viselik. A'külsß dolgokat a'

Császár és titkoa Tanács,

a' belsöket pedig a' Kormá-

nyozó Tanács . mellynek e-

lölülöje a' Császár , végezi.

Az Ország Kormányozásnak

magános ágai a' Ministe-

reknek vígyázáia alatt ál-

lanak. A' Császári udvar

1801 esztendobéli réndeles

szerént 3*58 személyekhôl

¿11; ezeknek fizetése a' Csá

szári asztalnak kôltségével

,3363815 Rubelre 22 1/8 Ko-

pekre becsültetik ; az orsz'.

jövedelme pedig 1 15 mil-

lio forintra , kôlcsége majd

annyi. Adósága 200 millió

forint. Hadiereje száraz föl-

dön 1805. .558000 ember, ehez

1806-bari 612000 emberekböl

álló nemzeti katonaság jött.

A' tengeri hadî ereje , 3«

elsorangú hajö, 18 fregét-

hajó , 69 kissebb hajók , 226

vit orla evezos hajóknál,

ôszveségessen 3.55 vitorla,

ezen hajóknáll 30000 tenge-

ri hajós legények és 8000

katonák szolgálnak. AzEu-

ropai Orosz bir. az ész. kö- .

7ép, és déli bir.ra vagyon

felosztva, melly Asiai O-

rosz bir.mal együtt 51 Hely-

ts.gokra vagyon részelve ,

43 Europai , 8 pedig Asiai

részhez tartozandó. Az ész.

vagy hideg éghajlat követ-

kezendö Helyts.kat foglalja

magába. í) St. Pétersburg,

2) Wiburg , 3) Finnland ,

4) Olonez , 5) Arrhangel ,

6) Wologda , 7) Nowogorod,

8) Revatv.Esthland, o) Ri

ga v. Liefland, 10) Pleskow

vagy Pskow. n)Twer, 1%)

Jaroslawl , 13) Kostroma,

14¡ Wjätka , vagy Wiazk.

Kozép Orosz bir.ban 15)

Kasan, 16) Nischnei Now

gorod, 17) Wolodimer , 18)

Moszkwa , 19) Szmolensk ,

20) Wittebsk , 21 ; Mitau ,

vagy Kurland, 22) Wilna,

23) Grodno , 24) Bialystok,

25) Minsk, 16) Mohilow,

27) Orel, 28) Kaluga, 29)

Tula, 30) Rjásan, 3i)Tam-

bow, 3a" Pensa, 33) Sim-

berk, vagy Sinbirszk , 34)

Woronest h , 35J Kursk , 36)

Charkow , vagy Szlobodi

Ukraine, 37) Tschernigow,

З7) Wolynsk , vagy Wolhy-

nia. Déli részben : 39) Ka-

miniecz Podolsky , 40) Ki

ew , 41) Pultawa, Ai) Jfc-

katerinoslaw , 43) Cherson,

44) Tauria , 45) Doni Ko-

zákok tart.nya , melly sem-

mi Helytarts.hoz sem tar-

tozik Az Asiai Orosz bir.

következendö 8Helyts.gok-

ból áll , tudni illik: 1) As

trachan, ujGrusinia,3)Sara-

low, 4)Orenburg,5)Permia,

vagy Perm , 6) Tobolszk j)

Tomsk, 8)Irkutsk.Ide szám-

láltatnak még Kamcsatka

fél sziget ; ieges tengeren

fekvö szigetek , Lena tor-

kolat - Archipelagusz , Lä-

chow - Archipèlagusz , az

úgy nevezett Medve és ke-

reszt szigetek. Baring' út-

iában fekvö lakott szigetek'.

Imoglin , és Igelg ; a' Bálti

tengerben fekvö Sindowi

szigetek ; Matthaei , Pre-

obrantschenie , és Alentl

szigetek ; ész. Amerikábaa

Is bir keveset. AzOrosy. bir.

ba következendö hat ielesbb

Rendi Czimerek vannak »

l. András Rendje, elsö , és

legnevezetesbb Orosz rend,

melly színérftl Kék pânt»

lika rendjének is mondatik,

1689-ben nagy Péter azQross



bir. Pártfogójának tiszte-

letére szerezte. Anna Csá

szárné többPrivilegyiomok-

kal megajándékozta ezen

Rendet. Ezen rendnek czi-

mere egy András keresztje ,

melly csak a' fö személyek-

nek adatik. г} Sz. Katalin

rendje , mellyet nagy Pe

ter bölcs feleségének tiszte-

letére 1^14-ben szerzett,csak

Asszonyoknak voltszánva,

«.' Rendi pántlika setét pi

ros , 3) Sz. Sándor-Newsz-

ki rendje vagy a' veres pánt

lika , szerzöje ugyan Nagy

Péter , de csak elsö Kata

lin felesége által 172^-ben

osztatott. 4) Sz. Györgyha-

di rendjét szerzette máso-

dik Katalin Császárné az

erdemes katona tisztek szá-

mára , a' rendnek czímere

egy négy szegletü arany

«sillag, jkozepén Sz. György

neve látszatik, ezen felírás-

*al : Erdemért , és Vitézsé-

gért. 5) Sz. Wladimir rend

jét ugyan ezen Császárné

szerzette hadi , és polgári

érdemek jutalmára. Ezen

rendnek czímere nyolcz

sarku csillag változó,arany,

és ezüst sarkokkal , köze

pen egy kis arany kereszt

vagyon ezen betükkel : C.

P. K. B. A' pántlika veres,

fekete húzásokkal. 6) Sz.

AnnaRendjét szerzette 173,5-

Joen Fridrich Károly Hol

steini Herczeg feleségének

tiszteletére , melly Orosz

Csász.Herczeg asszony, nagy

Péternek Ieánya vala, e-

xeknek fiok a' harmadik

Péter Orosz bir.ban béhoz-

ta , ennek fia Pál Orosz

Császár ennek fentartását

inaganalf kikérte midön

Holzácziát a'Dánusnak által

enguate. Vagyon ezen kívül

an Orosz bir.b. Görög Orosz,

liath. Qross nagy Prior-

ság Jeruzsálémi Sz. János-

nak rendjéhez , vagy Mál-

tai vitézekhez tartozandó.

Ezen rendeknek oltalmazó-

ja (Protector) maga a' Csá

szár. A' Császári czímer egy

sas , mely körmei közt Csá

szári pálczát, és almáttart,

meljén Moszkwa , körös

körül pedig más б czíme-

rek , úgy mint Astracháni ,

Sibiriai Nowgorodi Kasa-

ni, Kiew és Wolodimiri сг1-

merek látszanak.

Orot Staverot , 1. San Croce.

Qrostschuk , Rustschuk ,

/51' g'' É. Sz.J vs Bulgariá-

ban Nikopolisi Basaságban,

Dunának magas part jai n

30000 1. kik többnyire Ör-

mények, Görögök , és Zsi-

dók : vagyon, kastélyja , és

egy görög Ersek lakása ,

vagyon több materia, posz-

tó gyolcs , tobák fabr. és

ezekkel kereskedést üz.

Orosz hâta , népes falu Békes

Várm.ben , Csaba melle+t,

F. U. G. Károlyi, 6000 lak.

Magy. kat, és réf. tul. pléb.

Jó szántá földel. Czetter Sa

muel kép metszft hazája.

OrostldnkS, Podhrágy, Versa-

tecz , szép urad. és vár,

Trencsén Várm.ben , F. U.

G. Königszeg, Vereskohöz

ifг Puchóhoz 1 mfd. Vára

magas sziklán épült, úgy

hogy néhol falai és pinczéi

kñsziklából vagynak. Hozzá

hét helységek tartoznak.

Orosilányos , falu Torontál

Várm.ben. Beba helységhez

közel. F. U. G. Battyányi ,

lak. Ráczok , «5-hitüek. Ide

közel esnek a' Rhabci , és

kis Szigeti dohány kerté-

szek. Bóhatárral.

Orostvár , 1. Carlburg.

Orotava, vs a' Canari Tenerif

fa sziget ész. nyugoti ré-

szón Pic hegy' tôvénél \f%.

óra járásra a' tengertöl , e-
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15bbi Taoro Kirs.ban föv'sa hartebergen alól Duna ész.

vala , vagyon 7000 1. egy partján egy tartományi

kikotöje , bor is hordatik tôrvényszékkel , pléb.val ,

hi innét , közel ehez 164 h. Ezen tájékban neve-

vagyon egy füvész kert , zetes erdölt vannak.

mellyben találni Mexicoi , Orta , vs Capitanata Nápolyi

és más plántákat , mellyek tart.ban 1490 1.

Spanyol Amerikából , egész Orta , vs a' Romai bir.ban

Sp*anyol országig elszéled- nem messze Tiberia fótól,

tek. Puspôkséggel.

Orschowa , 1. Orsova. Ortchen , Hollandiai pénz ,

Qrsego , Grófs. New-York ész. melly 2 Deutot ér.

Amerikaiszabad statusban. Orte, vsBialystokOroezHelyl.

A' fo helye Cooperstown. ban 134 h.

Ortera , Urserium , hegy-kas- Orte, igy neveztettek elöbb

tély kôzép Istriában bátor- a' kantonok Svájczban; a'

ságos ki köt&vel , és egy 8 régi helyek (Orte^ valá-

szép fejér köböl épiilt hid- nak: Zürich,Luzern,Schwit,

dal. Unterwald , Zug , Gla-

Orsha , Orshan , ker. vs Mo- rus, Uri , és Bern. Ezek kü-

hilew OroszHelyts.ban.Ors- zül Zürich , és Bern Voror-

hitzának Dnepr fóba való . te az az : elsö helyeknek .

szakadásánál 2,500 1. kikkö- neveztettek. Hapedjg csak

zött 400 zsidók vannak , és 7 helyekröl van a' szó ,

egy Jesuita Collegyiom. valahol a' Historiában ,

Orth, erösseg az ürenburgi akkor, Bern az , melly ki

lineában Orenburg Qrosz maradott , mert ez csak

Helyt. Or fónak Uralba va- 1353-ban jött a' Svajtzi kö-

ló torkolatiánál , 2,50 h. téshez : riiivel Lucern, Uri,

Orsova , Orschau , OÍáh falu Sehwiz,Unterwald, és Zug,

Erdély orsz.ban Thorda némelykor különös gyülé-

Várm. tartozik Bornemisza seket tartottak. A' hozzá

urasághoz egyesült görög iutott helyek pedig, azon

pléb.val. Találni itt több tart.nyok," vsok , és helyek

só jelekre. voltak , mellyek a' 13

Qrsova , (ó} alt - Orschova , kantonok szôvetségéhez ál-

mvs, ée er&sség a' Temes- lottak.

vári katonai ker.ben, Cser- Ortegal , Trilencum prom,

na fónak Dunába való sza- Spanyol orsz.nak ész.ra leg-

kadásánál , egy plébval, inkább hajló hegyfoka Ga-

vagyon 107 h. egy levél liciában, mellyen egy ha-

tára. sonló neyü vár vagyon.

Orsova, Orschova, (44o 1' 3" Ortelsburg , lengy. Scytno ,

É. Sz. 40o 5' .5" K. H.) e- (¿3° з3'.45' E. Sz. 38» 39'

rosség Oláh orsz.ban Duná- 15" К. H.) vs kel. Prusziá-

nak eggyik szigetén. ban Neidenburg ker.ben

Orsoy, (51o 3*' .57" É. Sz. 24o Welbusch fónál , és tart,

19/ 43" K. H.j vs Ruhr. Fr. nyi tónál 133 h. 1110 1. egy

oszt.ban Rajna fónál 930 I. várral.

Д
Ort mvs Ens fón alóllévü magas hegy Bajor orsz.ban

Austriai fertáiyban, Mann- Iaár ker.nek nyugoti csú-
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Német ors/.. han 1804-ben

elöször Pichler János zerg«

vadász ment fei reá.

Ortenau , csekély . egykor Au-

striai tart. Sváb orsz.ban ,

Badeni Mark Grófs. Eber-

stein,és Fürstenbergi Gróf-

ságok köiött a' Raina vá-

lasztja Elsasztól ; 1600 lak.

Következendö vsok vannak

benne: Oífenburg, Gegen-

bach, és Zell Hammersbach-

nál 1803. nagyobb részént

az elöbbeni Modenai Her.

hez jött. Ugyan azon eszt.

ben halála elött a' vejének

Ferdinánd Austriai fö Нет-

cz.nek testálta, ez pedig a'

maga fijának hagyta, most

tartozik a' Badeni nagy

Herczs.hez , és nagy részét

teszi a' Kinzig ker.nek.

Ortenberg, vs Frankfurtinagy

Herczegs.ben Nidder fónál

sok lent lermeszt.

Ortenberg , mvs Badeni Regen

ker.ben 1300 1. és szölö mí-

veléssél.

Ortenburg , mvs Bajor orsz.

Also-Duna ker.ben egy vár-

ral 180 h. 1200 1. Számtar-

tóság helye. »

Ortenburg , Grófs. Karinthiá-

banBillach ker.ben, Portia

Herczegi familiáhóz tarto

zik egy hasonló nevü falu-

val , düledezett várral , az

Ortenburgi Grófok famili-

ájával.

Orth, fôkép annyittesz mint

egy negyedrésze a' fó pénz-

nek, innét Orthsguld an-

nyit tesz mint egy negyed

resze egy forintnak , az az

¿ gar. Orthstallér 6 gar.

tesz. Az utolsó azonban

mondatik Orthnak is.

Orthez , Ourtes, vs és ker.béli

• fó hely Alsó-Pyrenaei Fr.

oezt.ban egy domb' lapulá-

sán Gavé fónál, 6060 1. egy

régi várral, és szarvas mar

ha tenyésztéssel.

Ortona a Mare , vs egy hegyen

a' tengernél, Nápolyban az

innensö Abruzzoban, Pesca

re., és Sangro fók között,

.5690 lak. és egy kikötövel,

Püspöknek lakása , szölö

mívelésáel. Fekszik torfás

helyen, melly már gyakran

leszakadt; 1525-ben egy ré-

sze a* hegynek elsülyedt

több mint 2000 emberrel.

1782-benaz egész tenger fe-

löl való része leszakadott ,

és a' házok egy rettenetes

mélységbe süllyedtek.

Ortona di Marsi , vs ugyan a'

fent említett Nápolyi tart.

ban.

Ortrandt, vs Saxoniában, Meis-

seni ker.ben Pulsnitz fónál

132 h. 690 lak kik fôkép-

pen posztót, és gyolcsot szö-

nek , és sert föznek.

Ortugna , vs Spanyol orsz.ban

Biscaya tart. ban , ezen tá-

jékon sok narants , és czi-

trom terem.

Orve , kis fó a* Genfi urodal.

ban , mellyet általfoly , az-

után 7 mfdnyi folyása után

Genínél a' Rhone folyóba

bmlik.

Orvietano , Pápai tart. Castro

Herczs. és a' Péter öröksege

(Patrimonium Petri) Spo*

letoi Herczegség Perugino,

és Sienese tart.nyok között,

a' mult idökben a' Hetru-

riai Kirs.hoz jutott. Ebben

vagyon ,

Orviero , (^42° 49' 24" E. Sz. 29O

47' 31'' K. H.) fövs 7000 lak.

és egy Püspokséggel , jó szö

lö mívelése vagyon.

Orubicza , mvs Slavoniában ,

Féterváradi Generálisság-

ban , Száva víze mellett ,

a' Gradiskai határ Rege-

mentnek VIII. Kantonjáhoi

tartozik 95 ház. 1 kat. pléb.

2 haíó malmokkal. Verbo-

vától 3 óra.
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Ory , Persiai pénz, a Rh. th.- 114 ház. vannak , Bunzlaui

12 gar. ér. à ker. egy kath. pléb.val. :

Orzesche , falu a' felsö Saxo- Osei , elsö lakosok ltaliában,

niai Plesz urod.ban , üveg- Campaniában.

hutával , kofejtéssel, a' hol Otero , Obsorus, (44o 46' 35"

talpköveket léhet kapni. É. Sz. ,33o 18' 40" K. H.) szi-

Osa , kis fó a' Toscanai nagy , get a' Quarneroi öbölben,

Herczs.ben , melly Telamo- az Adriai tengeren , egy

ne Vechionál a' tengerbe szük , és ñera mély tenger

ömlik. ág által választatik a' Cher-

Osagek , szabad Indiai népség so szigettôl, de egy híd ál-

északi Amerikában 1000 ha- tal avval öszvekapcsoltatik.

dakozókkal. , Otero , (45o É. Sz. 32o 2o7 K.

Osaka , (34o 50' E. Sz.) egy a* H.) regen Absyrtium , sze-

leghíresebb kereskedó vsok gény vska Cherso szig.ben

közül Japponiában, Nipón 350 lak. egy Püspökseggel f

szigeteh , tartozik a' Kubo- mellynek temploma igen

hoz, kineknevében 2 Hely- gazdag vala. A' Ievegö itt

tarto igazgatja. Az orsz.nak igen egésségtelen.

minden helyeiröl hordanak Osetr, Wolga mellék folyója.

ide portékákat , és a' nagy Otgyan , Oszdenicz , Ozdani,

böseg miatt az eleség igen magy. mvs Gömör Várm.veí

oltsó, sok gazdag mívesek, öszvekapcsolt kis Hont Vrm.

és kereskedók itt leteleped- ben , kellemetes tájékban ,

tek. A' Jedogava fó a* vs egy kastéllyal , evang. os-

utszájin keresztül foly , és kolával , és ev. Gymn. sava-

ennekokáért sok ágokra osz- nyú víz kúttal a' Mastinetz

tatik , melyeken keresztül erdöben , szép makkos erdö-

több mint 100 szép hidak séggel , mellyekben jó sert-

vannak. A'fellegvár, melly vés híilalás esik. A' fako-

a' vs egyik részén fekszik , sok köztt sok tserép edény

l ora járásnyi a' kerületé- csináló vagyon,kiknek mun-

ben. Sok közemberek lete- kája messze , és szélessen az

lepedtek itten , kik az ö jö- orsz.ban elhordatik.

vedelmeket ezen vsban e- Osjablikowo , vs Wladimir O-

mésztik meg, mert egész rosz igazgatásban 2560 lak.

Japponiában legkellemetes- Osiakow , vs Kalisch Warsói

sebb hely ez. A' lakosok' volt oszt.ban Warthe fónál

száma a' Japponiaktól 80000 180 lak. kik között 75 Zsid.

tétetik , kik csak hadako- vannak.

zásra valók. • Osieczno , vs Posen Herczs.ben

Osch , vs Brabant Hollandiai Burkus orsz.

tart.ban 2770 lak. Ostek, vs Siedlce Warsói oszt.

Oschatz, vs Saxoniában Meie- ban közel Weichsel fóhoz.

seni ker.ben Colnitz viznél, O- Sima , (41o 31' 30" E. Sz.

493 h- .3360 lak. posztó szö- 139o 20' 15" К. H. Gren-

véssel ; ehez közel vagyon wichtol) sziget Asiában ,

a' magas Kulmberg. / a' Sangar uthoz által ellen-

Oschertleben , (52° i' 8" E. Sz. ben.

28o 51' 38" К- H.) vs Braun- Osimo , Osmo, Auximum , kis

schweig-Wolfenbütteli Her. vs a' Pápa birt. Ankonai

ben 481 h. 2900 lak. ' Markban Musone fónál.

Oschitz, Cseh vs , mellyben Oskimui,hit vs Ми1 nyugoti
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szigetben Skotziánál egy

tenger ôbolnél.

Oskol Siaroi , ve Kursk Orosz

Heíyt.ban Oskol fónál 414

N fából épült h. 3 temp. 4.330

,1. kik egy részént szép k«-

reskedést üznek.

Oslani, 1. Oszltin.

Oslawa , fó а' Galitziában ,

keletkezik a' Karpati he-

. gyekben Zemplény Várm.

határjún, és Sanókon alól

a' Sanba foly.

Oslawa , fó Morva orsz. melly

Igla fóba szakad.

Oslawan , mvs Morva orsz.

Zneymi elöbb Brüni ker.

ben Oslawa fónál, vagyou

14a h. vára , és köszengöd-

re , 780 1.

Vsma , vs Soria Spanyol tart.

ban Duero fónál 4000 1. egy

piispokséggel , és Jaspiskö

bányával.

Qsmandichick , Osmanik , kas-

tély Amasan Török tart.ban

Siwas Basaságban , Kisil-

Irmak fónál.

Osmani Status , l. Török Biro-

dalom.

Osmolia , vs Warsói volt oszt.

ban 90 házokkal.

Osnabrück , Herczs. a' Westfá-

liai ker.ben, máskép a* leg-

régibb ' Püspokség Westfá-

liában, melly a' Westfa.liai

békesség szerént egy kath.

és luth. Püspokséggé. téte-

tett. Mindazonáltal 1803-

ban , mint kártérités a*

Braunschweig - Lüneburgi

választó Fejedelem házhoz

jött , 1806-bau Prussiához ,

mellytöl a' Tilsiti békesség

óltal a' nem régen eltörlött

Westfáliai Kirs.hoz jutott ,

foglal ,50 1/2 □ mfdet nagy-

ságában , (1772-ben vaía

H6664 lak. 4 vsa, 6 mvsa,

'¿85 parasztsága , 48 eklézs.

80 nemes kuriája , 20000 tüz-

helye. Nem i#en termékeny,

de szorgalmatossak a' lak.

Fövsa .

Osnabrück ,,Osnabrugum, (52«

16' 3.5" É» Sz. t£> 40' 56" K.

H. ) vagyon 12,50 há/.. 900Q

lak. egy vára, mellyben a'

felszentelt Püspók lakik,

káptalan tempi, kath. eg

luth. Gymn. 3 yeudégházai,

kath. és lulh. árvahá/a. Ai.

itt való tanátsház 1648-ban

ittköiöttWestfaliai békeség

Altai híressé lett. A' vsnak

tsekély kézi mcstersége va

gyon , ezek is gyapjuban ,

kalap , és tobák csinálásban

állanak , de igen jó kereee-

te vagyon az ors/.. ban ké-

ezült gyolcsal , azután ga-

bonával , szarvas marhával,

és materia pot*i ékákkal.

Osnabrück, (22o D. Sz. 121o Ny,

H.) s/.iget Australiában.

Ossa most Kissaves , magas

hegy Thessaliában Saloiii.

chi (engerobol partján.

Ossa , ker.béli vs Perm Orosz

Heíyt.ban Kama folyónál ,

loo h. és 1000 lak.

Ossan , nagy völgy, melly a'

hegyektöl korülvétetik, sok

ásványos forrásokkal , alsó

Pyrenäi fran. oszt.ban.

Ossetia v. Ironistan , máskép

még Kuscha , tart. Kauka-

ziában, Kaukasus màgas he-

gyein , Terek folyó forrásá-

tól egész Kúr és/aki folyó-

jáig. A' lak. a' Georffiták-

. tól , és Oroszoktól Ossetek-

nek. A' Tscherkessektól , és

Tatároktól Kuschnkoknak

neveztetnek, masfok гаарт.

kat nevezik Ironeknek , ki-

csinyek, de egésséges em-

berek , világos barna haj-

jal, és vörösses szakállal,

erös , vitéz , merész , de fa-

ragatlan , tudatlan, hamis,

ravasz , és lolvaj nép , az

egyes élet módja , szokások,

vendé^sétfek , és bosszúállás

nálok keletben vagyon. Nyel-

vek igen hasonlít a' tót ,

német,
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németj és pereîai nyelvhez,

a.' bötük helyet rovással

élnek. Az Osseták részént

vándorló népek , szeretik a'

vadászatot ; Egy részre e-

zeknek Oroszoknak másik

része á' Tscherkassoknak a-

dózik » vannak még is köz-

tök i kik szabadon az ö nem

(gazdag'snem hatalmasMur

sajok Fejedelem és legöre-

gebb)alatt élnek,kiknek egy

kozonséges vezérjek vagyon

Ahmed v. Schin faluban.

Öjsiachi té, igen mély, és hal

la! bövelkedö tó Karinthi-

ában , Villachi ker.ben.

Ossieri , vs Sardiniában 6000

lak.kaí.

Qssismii , népség régi Francz.

orsz.ban Venetusok mellett;

fö vsok Brivates, most Brest.

Ossmiana , 1. Oszmiana4

Oisona, kis vs Katalonia Spa-

nyol tart.ban nem messze

Ter fótól: Püspöki lakás.

Ossowiek , vs Lomza volt War-

sói oszt.ban 38 h. ' •

Osjuna , erñs va Sevilla Spa-

nyol Kirs.ba Palomaz szi-

geten 1,5000 1. egy Királyi

fö ofikolával , és 3 vendég

házakkal.

Vstangeín , East-Angles , haj-

dan Kirs. és pedig egy a' 7

orsz.ok kcizül , rhellyeketaz

Angol Szászok Angol orsz.

ban fundáltak. Nyugot felé

határos Mercia Kirs. gal, dél

CelÁr-keleti Szász orsz.gal,

kelet, és .dél felé a' néraet

tengerrely3>um.Cambridge,

Norfolk , és Suffolk Gróí's.

gokból áll.

Ostaschkow , (57° 10' E. Sz. ¿Io

10' K,H«.) uj kerületi város

Twer Orosz Helyt.ban egy

fél szigelen a' boldog tóban

vagy á' Wolga forrásai ktiztt

830 h. 6300 1. 200 papi gyer-

mekek szamára egy osko-

íával, egy talált gyermekek

há¿ával,i6 szaladpergelÖvel,

ЙйП. X.EX. JV. dar.

8 timársággal, de máskép

kevés városi mesterséggel ,

vagyon hajó csinálása , és

nagy kereskedése gabona-

val , tüzre való fával, bor-

ral talppal, és bésózottha-

lakkal , f'ôképp S. Peters

burg telé.

Oíta*ckki.vui kerület , Twer O-,

rosz Helyt.ban nagy részét

foglalja , az Alauni bérécz-

nek , sok fája , és s/.ántó-

földje vagyon , lakósai is

munkások, de mégsem ad

elegendö gabonát szükségé-

nek Vipótlására.

Oste , hajókázható folyó alsó.

Szaxoniai ker.benTostedten

alól ered, keresztül foly az

OíFenhorni Motsáron , Lü

neburg Herczs.en, Bremer-

forde felé , végtére az Albis

fóba ömlik.

Ostende, (51" i3'49"E. Sz.29»

35' 1' K. H. ) tengeri vs és

derék erosség az elßbbeni

Austriai Flandriában azu-

tán Francz. Lys oszt.ban ,

Guele béfolyásánál az észa-

ki tengerbe, egy mestersé-

gee folyóval Nieuport ,

Gent, Dünkirchen és Bürggá

vel öszve köttetik , vagyon

10500 1. kiknek legnagyobb
■ foglalatosságok a' hajozás-

ban , és kereskedésben áll

kivált a* külsö orsz. és észa-

ki Franczia orsz. köztt. Va

gyon itt egy hajózásra ü-

gyelö oskola , a' kikbtö ki«

csiny és nem mély. ¡— »723-

ban 6. KarolyCsászár egy ke-

reskedö társaságot intézett

ide de azAngoloknak és Hol-

landiaiaknak irigylést in-

ditott és azért 1731-ben a'

Bécsi békességszerént ismét

el kellett neki raúlni.

Osteni kerület, hátúlsó Pome-

raniában 6 1/4 □ mfd. nagy.

4080 1. a' fft helye Plate vs.

Otter, vs Pultawa Orosz Helyt.

ban a' hasonló nevü íónál

4



Зооо h kik hagy halííszatot,

és fával való kereikedést

üznek.

Osteriuttn, vagy Ostbothnia ,

Finnland Orosz tartom.nak

kornyéke, f'ekszik a'Bothni

tengeröblön felyül Wester-

bottn, Kis-Lappmark Orosz

birod. és a' Finni Karelia,

Sawolax Tawastland ,. és

Finnland tart.ok köztt; fog-

lal nagyságában oaoQmf--

det, számlál 212000 1. Job-

bára róna tartomány csak a'

nyugotti részében valamen-

nyiíe hegyes , solí ta'/ai

vannak, és némelly kis és

nagy folyóji. A* foldje ré-

*zént fövenyes , részént a-

gyagosi részént köves, ré

szént mocsáros , és azért

ñera mindenült termékeny.

Erdei igen nevezetesj>ek, jó

Srétjei j és a' szarvas raarha

tényésztése nagy. Asványok

Stem sok vagyon, csak rae-

ezet némely kö némeket, és

mótsári vas értzet szol-

gáltat. Eddigkét u. m. Uleä-

borgs- és Wasa-Län Helyt.

gokra részeltetett.

psterburg , város Altmarkban

nem messze Biese , és Ucht

vizekhez , 2 tempi. 3 osko-

lával, egy vendég házzal,

350 h. 1160 1. kik némelly

mesterségeken kivül mezei,

gazdaságot, szarvas marha

tenyésztést , sorfozést és

rozssal való kereskedésl üz

nek. 4 nagy orsz.os vása-

rok esnek ezen vsben eszten-

dónként.

Otterburg , vs Szaxoniában

Neustadt kerületben З07 h.

2200 lak.

Osterby , helys. Dalarne Svéd

tart.ban Fahluntól délfelé,

vas bányákkal, és hámo-

rokkal mellyekben 800 em-

berek dotgoznak.

Osterfeld , kis vs Szaxoniába

Thüringiai a'ker.ben regen

ten ugy nevezett Oster-

landba , szarvas marhával

kereskedik.

Óstérgard , csekély Svéd szi-

get nem messze Gothland tól

egy kikötövel.

Osterhofen , vs Bajor orsz.ban,

alsó-Duna ker.ben Vils, és

Iser folyók köztt, nem mes

sze a' Dunától, 146h. és7io

1. számtartóság lakása.

Osterhout, vs Scheide torkolati

egyes. Belg. Kirs, oszt.ba.

Osterinsel , Husvét' szigete ,

Waihu, (27o 8' 13" É. Sz.

112o 4' 31" K. H. Eáristól )

Australiáb. leginkább nyu-

gotra hajló sziget, melly-

nek ker.ben 10 egész 12 ten-

geri mí'd vagyon, ée mint-

egy 4 2/"ioQmfd nagysága

száraz és köves a' foldje

minden fa nélkül , kevés

plán'tákkal , és alig 20 féle

planták nemivel.Igen szükön

találni itt nád mézet¿Yam-

sot , pizángot , papiros fá-

kat , tyúkokat, és patká-

nyokat , és csak kevés ha-

lakat. Lakosainak száma

mintegy 2000-re megy en,

kik kicsiny termetüek , és

nagy orrúak, rosszui élnek »

részént a' föld alatt laknak,

tengeri vizet isznak , es-

mérnek ugyan minden fé

le társ szigetbéli mes-

terségeket , de mivel nagy

fogyatkozás vagyon a' ma-

teriában, azért nem alkal-

maztathatják mesterségje-

ket ; foglalatoskodnak mez- ,

zei munkával, Taiti nyelven

beszélnek; szorgalmatossak

és szánakozók, de igen nagy

tolvajok, és az aszonyokkal

kôzônségesen élnek.

Osterkappeln, mvs Osnabrücki

Herczs.ben 80 h. 450 1.

Osterland , régi és részént még

fent levó nevé egy darab

tart.nak Misiában,melly dél

lele Voigtlandi, és Reus/.
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Grófi arod. nyugot felé Saa- rozs â' bányá&z, és hutás em-

le íolyóig, és Thüringiáig, bereknekHarzban kiosztatik¿

észak felé Naumburg pus- vagyon 682 h. 4780 1. neve-

pokségig, kelet felé az ércz zetessebb mesterségek : a4

hegyi kerületig kiterjed. Az gyapjú mív .300 szövö szé-*

ugy nevezett Neustadti ke- kekkel , és egy derék mak-

rület» tartozott a' Zeizi o- hinával,4 pamut kezi mív vel

rökos részhez Neustadt vá- 89 szôvôszékkel,tovàbïutàb-

rossal együtt, Orla fónál, la és 2 gojóbis's srét oatéa.egy

Triptis,Frauenpiefsznitz,vá- tobákfabr.sok kapcza kötök,

Tosokkal , és Tautenburg u- és csipke verök, kalapusok,

rasággal, Droysig helység- és gyolcs szövok , egy réz

gel; de 1718-tól fogva Moritz hámor , 2 í'ürész , és 2 gypsz

Wilhelm Hercz. halála után malmok. Kornyékében van-'

a' Szaxoniai választó feje- nak mész , alabástrom, és

■ delem hat.alma alatt va- gyps bányak. A' kereske-

gyon ; a' Weimari Hercz;hez dése derék, "' •

tartozik Bürgel vs és tiszt- Олегов, Fiirüí szig. 4 □ mfdnyi

ség és Roszlau ; az Eisen* nagy, íóudl.

bergi városok, és tiszlségek Osterstadé , motsáros hely

valánaH i Eisenberg, Cam- Lauenburgi Herczs. vagyon

berg, Roda, és Ronneburg, nagy szarvas marha , és ló

mellyek most Altenburghoz nevelése , eszt.nként több

és igy Szász Gothához tar- mint 200 darab marha vi-

toznak ; a' Saalfeldi Her- tetik ki, sok lakosai szolgal-

czeghez tartozik Pöseneck \ nak Hollandiában mint ha

ve; Gothai Hercz.hez Alten- jos legények.

burg fó vs, "Leuchtenberg Osterstein , 1. Gera»

urod. éstisztség, 'sa't. Ré- Otterwald , falu Lüneburgi

getíten tovább terjedettOs- Herczs. koszén gödrökkel,

terland Misiába tudüiiltik és egy üveg hutával.

egész Colditzig , és Roch- Osterwiek , (51o 58' 18" É. Sz.

litzig. " 28o 21' 43" K- HO vs Hal-

O sternohe , mvs Bajor orsz.ban berstadi Herczs. 2 tempi. 1

Rezat ker.ben , egy tükör vendég házzal,ési szegények

fényesito raaloramal. há/.ával 4.19 h. 2500 1, posz-

Osteröde , lengy. Ostrod, (5.3o tó és gyolcs fabr.

41' 35" É. Sz. 37o 38' К . H.) Oitheim Rhön elött , vs Henne-

vs keleti Prussiában Morun- bergi Grófs. Weimari ré

gi ker.ben Drewenz fónál szében 500 h. 2¿ool. sok cse-

194 h. 1750 1. egy várral és resnye fákat nevel.

posztó ezovéssel. , Ó - Stettin , 1. Stettin;

Otterode , ( 51o 44' Ч>" Ë- Sz¿ Ostia , (41« 45' 35/' E. Sz. 29°

27o <6' 39'' R. tí,) vs a' Gru- 56' 20" К. H.) kis vs a' R6-

benhagen Heíczs.ben ; ó és mai birtok.ban Tiberis fó

uj vsra osztatik , kö fallal torkolaf janál egy kikötö

liörül vagyon véve, vizét ve- romladékival 400 1. egesség-

8zi Apente patakból, melly telen tajékban , Püspöknek

Sflseböl származtatik mes- lakása kj egyszersmiñd m.in-

terség által. Vaeryon 1 vára, dég a' Cardinálok Dekánia.

4 tempi. 2 vendég háza, egy Köze lehez vannak яó abát,

nagy gabonássa , melly- és a' közel lév5 Asturáriál

böl eszt.nként ¿óooo mero kezdödnek el a' tengermeí

4 *
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let etnyuló Pontïni mo-

csárok.

'Ostiakok , Ostjäkok, (azaz*

äf'aragatlan nép)vagy a' mint

magok magokat nevezik

Asjachok , egy a' ezámos-

sabb népek közül Siberiá-

Jban , kik nagyon ki terje-

dett tartományt u. m. Torn

as Ket folyóktól egész a' je-

ges tengerig laknak; fel-

osztatnak3reszre: Obiakra,

3iik Ob, Tom, Tschulym és

\ Ket folyóknál laknak; Pura-

pokoikra also Jeniseytóle-

gész a' jeges tengerig a' hoz-

■zájok tarto/.ó Inbatsekkal;

Chondiakra,kik also Irtisch-

nél és abó Obnál laknak e-

gész a' Beresowig. Némelly

íamíliák nyelvekre

gatni ; szappant fozni , an«

nyira hogy még az asszo-

nyok vetnek is, és megcsak

egy jó szót alîg nyer a' fér-

jétôl kinek mindeneket ké-

szen a' kezibe adni köteles.

Egy része az Ostiakoknak

a* keresztény hitre tért, de

a' többiek még a* pogány

valláson vannak. Tisztel-

nek ugyan egy iô Istent mint

mindeneknek alkotóját , de

több alatt való Isteneik is

vannak tisztelnek házi lste-

nehet is. Az Ostiakoknál szo-

kásban vagyon a' több fe-

leség tartás. Az Orosz ha-

talom alá tartoznak.

Qstiano , Ustiano, kozépszerü

nezve

vs Min( io Olasz osztályban

Oglio fónál , v»gyon 3.330 1.

Finniai mások pedig Tatdr Ostindia, Bhertechunt tartom.

-eredetböl tetezenek lenni ; ban (az az: Bheratslandban)

itôzép szerü termetüek, so

ban valójában kicsinyek ,

igen vékony csontjok va

gyon , ábrázotjok hala-

vány , laposs , éktelen t

«ndorító , közönsegessen

vörös hajúak , és gyenge

erejüek , félékenyek, babo

nas hitüek, és túnyák.Más-

kép jó szívüek , nyájossak,

turök , emberségessek , és

Itülönösen vendég szeretftk.

Az ö ruházotjokban , laká-

«okban háztartásokban leg-

inkább tisztátalanok. A'

. férfiak egyedül a' háló kö-

téssel , csónak és nyíl csi-

nalással és más apróhb dol-

gokkal foglalatoskodnak, és

ha halászni, vagy vadász-

ni nemmeonek, akkor he-

vernek a' gunyhójokban ,

's a' többi dolgot az Asszo-

nyoknak kell véghez vinni,

ugy mint*, ételt fcészíteni,

a' fogott hatakat tisztogatní

a' gyapjusbört kikészíteni,

halból enyvet f&zni, tsalán

fonálból vás/.not szönni,

ruhát csinálni, aztfoldoz-

V. Dschumkudibban (az az:

lakott tartomány.} , (külsö

orsz.ban Hindoetannak ne-

veztetik,) déliAsiának ré

sze Persia, tatár orsz. Tibet,

China, és az Indiai Oceán

kiíztt , 10o D. Sz. egész 40o

É. Sz. és 85 egész 1,50o K. H.

kiterjed. Kozonségessen E-

10- és Hatulsó Indiára osz-

tatik , az elö India vagy a*

Ganges folyón innét levo

félsziget kiterjed 70 ¿6/ e-

gész 33o É- Sz. 85o egész 1 io°

lo' K. H.) észak felül hatá-

ros Buchariával , és Tibet-

tel,mellyekol a' mellette va

ló hegyekáltal vagyBalur-'

dag által válosztatik ; ke-

let felül Tibettel , és hátul-

só Indiával; délre az In

diai világ tengerrel ; nyu,

gotról Persiával, mellytöl,

Indus vize választja. Térsé-

gében 70000 mások szerént

°97,5° □ mfdet foglal ; neve-

zetessebb hegyei : a* magas

Mustag, és Kontaissehó he-

gyek Balurdag , Soleiman ,

és a' tulajdon félszigetben



Gauts, vag*y Ghate hegy

lántz , mellyek közül az u-

tólsó nevezetes klimai val-

tozásokát okoz , ugy hogy

hogy, ha a'keleti parton(Co-

romandel) tél (azaz esft es

fergeteg) vagyon , a* nyu-

goti parton (Malabar) szá-

rozhévség uralkodik,és meg-

fordítva; Dél felé vagyou

Komari hegyfok , közönse-

gesseü Komorinnaknevezte-

tik ; azután nyugotra dél-

feliíl észak felé Dili, Rama,

Sz.János, Diu,Dschigat hegy

fokok , és kelelben del fe-

lül észak felé Manappa, Ka-

lymer , Divy és Falsche fo

kok ésPalmiras.Folyók több

mint íoooo vannak neveze-

tessebbekt Indus, (Sind,

Hilid) Behat, Dsc.henawa ,

Rawi, Weha , és Sedlesch

melyék folyókkal : Ganges ,

Dschumma , és más folyók

kal , Burremputer , Sarad-

schuwa, Deva, Pudder, Ner-

budda , Tapta, Paru, Mode-

laposcha , Valavarley , Ko-

ledschi, Kariapatnam, Kat-

tak, Godaweri, Kistna, Ka-

very '? a' t. Az Indiai Ocean

3 tenger öblöt formál itt:

a' Bengali, Kambaji, és Si

nai (Kotsr.h) öblöket.

A' levegö mindenütt egés-

séges ész.ra hideg és mer-

séklett, délre meleg , de

egy holnapig tartó eso ál-

tal , és fél esztendeig tartó

Mouson szelaktÔl meg hi-

vesitetik. A' földje nagyobb

részént termékeny, de a'

meleg idö végén némelly

déli tart.okban száraz fö-

vény puszták támadnak,ha-

nem az esôs idö kezdetével

füvekkel bénonek 'a bégye-

pesülnek. Némelly. tájékok

erdössek, mások kivált Gan

ges folyó torkolatjánál, va-

lamint Sind, és Pudder fók

kifqlyásoknál motsárosak.

Némelïy koYnyékekben s<f

puszták is találtatnak. Ta

lán egy tart. sints a' vilá-

gon ennél gazdagabb az a-

dománányokra nézve. A'

hegyek adnak vasat, rezet»

aranyot ezüstöt, czint, ól-

mot , tutanegot (tzink érta

nem ) termés salétromot,

köszenet , Iegjobb gyémán-

tot és más drága köveket

*s t. ef. csak nem általjában

■ erdökkel, és gyümölcs ter

mo és hasznos fákkal meg-

vannak rakva, mellyek kö

zül a' sas, sipan, szantal, és

theka-fák, mellyek közül a»

utolsó az ö tartósagáért ki

vált a' hajócsinalásban leg-

inkább szükséges, legtöbbre-

hecsültetnek. Ezen kivül a"

liôvevények orsz. ád nagy

tôkéletességben és sokasság-

ban riskását, kukoritzát »

buzát, árpát, hüvejesvete-

ményt', Yamsot , kerti ve-

teményt, nádmézet pamu-

tot, gyombért, sáfrányt,

fahejat, indig és màsfestô

íüveket , narancsokat, ko-

koszdiót, ananászt 's a' t.

Az állat orsz. is gazdag, a'

szelíd állotokon kivül, mel

lyek alatt értetnek : szarvas!

marha,bivaIok,puposökrökr

éa sertések , elefântok ,

juhok , kecskék, de kevés ló

találtatik, vannak sokféle*

majmok, vad matskák, tî-

grisek , pardúczok, leopár-

dok, szarvórruk , török ró-

kák ; továbbá zergék , szar-

vasok, nyúlak, mókusok 's

t. ef. A'szárnyos állotokból

mind szelédek, mind vadak

elegen vannak, az utóbbiak

fcöztt vannak Király kese-

lük,Kasuárok,sólyommada-

так , papagájok, fülemilék,

és más eneklö, mocsári, é»

vizi madarak, valamintfo*

lyói, és tengeri halak , te-

kenös békákjselyembogaraHir
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Чл méhek nagy bôséggel.

A' Iakosok száma 80 mill,

tecsültetik. Külömböznek

egymástól azideszármazás,

religyió , és nyelv által, 1)

A' régi Iakosok , Hindusok,

(az angoloknál Gentoos az

az : pogányok ) a' sok féle

ido váítozások után is még

most is némelly tart.okban

az ö régi szokások, religyi-

ójok,ésélet módjok mellett

valtozhatatlanúi marad-

tak. Négy fö rendekre sok

féle alatt való rendelések-

Jtel osztatnak fel : a) Bra-

minek vagy Brachmannok-

та , b^Kschetr, vagy Schat-

rekre , ezekhez a' fejedel-

mek, katonák, Rajah (oro-

Jtös fejedelmek vagy terh

viselök az orsz.ban , és em-

berek köztt , a' Malabár

partokon Nairek vagy Nai-

¡keknek neveztetnek. ) Né

melly hadakozó familiák ,

tigymint: a' Rasbutti, és

Marat.ti familiák , és kü-

lombbf'éle mesteremberek

tartoznak. c) Banjanok v.

Wayshiakra, ezek alatt ér-

tetnek a' kereskedok. d )

Schadderek v. Sudderokra

itt értetnek a' mesterségmí-

vesek, kézi mesteremberek,

és falusi emberek. Ezen 4

osztály foglalja a' nemesebb

iiép klassisokat vagy rende-

bet; az alább való rendeks

a' Riehák vagy Dschandala

az az : alávalók , tisztáto-

lanok ógymint a' halászok,

vizhordok , asztal inasok ,

fazékások , rabszolgák. Leg

alább valók a' Pariáhk,

kiknek nem szabad még a'

többi népek köztt islakni.

Minden fö rend isméttobb

rendekre osztatik , és mi-

nyájan a' legrégiebb idök-

tftl egész ez ideig oly szoro-

pan öszvekapcsoltatnak egy

Mlgflö? vaH&i 41tal а/ házi

és polgári élet rendjérenéz-

ve , hogy ezen rende] ésnek

legkissebb megsértése a' szö-

vetségbol kizárással , né

melly esetekben pedig ha-

lállal is büntetetik. Mégaz

eledellel való éléskülombb-

sége is ki vagyon rendelve;

az elsö rendbéli tagoknak

rendelve vagyon a' hús étel,

kivévén innen a' tehén húst

a' legalább való rendeknek

szabad élni minden f ele hus,

és más eledelekkel. Vannak

személyek az elsö rendböl,

kik az evésben határok kö-

zé vannak szorítva a' napra

nézveis, 2) Afghanok, vagy

Patanok nyugot , és ész.

részein, ezektöl szármoznak

a' Rohillasok. 3) Moghuiok

v. Mongolok az az: Muha-

medánok külorabbféle tar-

tománynkbol. 4) Parsak,

v. Gueberek 1. Gaurok. 5,)

Seikek v. Dschattok» kik a'

Hindusoktól magokat kisza-

badították. o.) Más Asiaiak

úgy mint : Persák , Ürmé-

nyek, Chinaiak , és Arab-

sok. 7.) Fekete, és fejérzsi-

dók. 8-) Afrikaiak. 9.) Eu-

ropaiak , kieált Brlttusok ,

PortugallusoK , Holland US«

ok , Frantziák, Spanyolok,

Dánok , Svédek 's a' t. ke*

vés Németek , és Olaszok,

10. У vándorló czigá-

nyok.

A' Hindusok közt külömb-

féle lakosokra nézve ,5 fö

nyelv uralkodik : t. i. a"

Tamuli , Malabári , Hind-

ostani , Gusurati, és Talen-

ga, vagy Telugi nyelvek ,

közönsegessen Badagának

neveztetik ez utolsó. A' fö

beszéd módok : Dengali,Ma-.

ratti , Kanarini 's a' t. Ne-

vezetet érdemel a' Samskre-»

da, vagy Schanskritt nyelv,

máskép Krdamnak isnevez-

tik,anyanye}v mindenlndial
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tart.bélî nyelvnek , mel-

lyen vannait irva a' Hindu-

soknál a' vallásbéli köny-

vek. A' Portugallus nyelv

ámbár nagyon el vagyon

rontva , az orsz.ban legért-

hetobb. — A' fabrikai por-

tékák köztt vannak legin-

kább selyem , es pamut ma-

teriák , posztó, gyolcs, fes-

ték materiák, külombbféle

plántákból , 's a* t. Bel-

sö , es külsö kereskedé-

se nevezetes ; ki hordatik:

selyem , selyem materia es

zsebbe való keszkenyök, pa

mut fonál, karton , tsalán

patyolat, kordovány, riská-

sà, bors , gyômbér, fahéj ,

ságo, kékfesték fü, kámfor,

leg fainabb pamut, ebenfa,

opium, benzoe, latka, gyé-

mánt, és más draga kövek,

sulétrom, czink,boráksz,ha-

lak, tigrisbör , rabszolgák.

Béhordatnak ellenben kö-

vetkezendôk: herbathéele-

fánt csont, ambra, moschus,

borax, ló ; szamár arabiá-

ból , és persiából ; paradi-

csomfa Malaccából, vörös-

réz Japponiából , myrha ,

szalmia, tzúkor, rózsaviz ,

kor, porczelán, gyapju kesz-

kenyök és materia , Chinai

papiros bambus levelekbol,

és más Europai portékák ,

rab szolgák, arany, ezüst,

német ásványos.viz. — Mos-

tan osztatik^ elo-Indiára az

uralkodó hatalmat szerént

u. m. : I.) Az orsz.ban szü-

letsttek tartományai : l.)

Marattok Státussa; a) Sei-

kek Statussai. II. Áz Euro-

paiak tartományai: 1.) az

Angoloké Calicutta fö vssal,

a.) a' Frantziáké Pondiche-

ry fö vssal; 3) a* Dánoké

Trankebar fö vssal ; 4.) a'

Portugallusoké Goa fö vsal.

b) Utolsó-Indiára, v. Gan

ges folyón innen levo fél-

szigetre, 1 egêsz 27Э E. Sz. é»

108 egész i¿7° K. H. határós

Bengaliával, Tibettel, Chi-

nával és az Ihdiai Oceánnaí,

foglal 44, egész 46000 □ mf-

det nagyságában, a' tart.

igen hegyes , nevezetesseb-

bek az Amoupetumi , As-

semschi, ésArrakani hegyek,

hasonlóképpen Dalek, Lan

dab, és Kamrup v. Namrup

hegyek, mellyeknek ágai

az orsz.ot keresztül fogják.

Nyugot felé vagyon a' Ne-

grais nevühegyfok, ésdéi-

re Romania fok , máskép

ezen fél-sziget a' legtermé-

kenyebb részét foglalja ал

orsz.nak, erdoket, és né-

melly homokos, és mocsá-

ros tart.okat is számlál. ■—

, Nevezetessebb folyóji: Ira-

baddi(Nukian,Burremputer

v. Ava) mellynek nyugoti

ága Kihn - Dúmnek nevez-

tetik; a' Siam fó An ara

által a' Kambodiával

oszvé kapcsolódik , Pe

gu (Bugukium vagy Thau-

lua) Menam , Menamkom,

Sitan , Tenasserim 's a* t.

Mellyek minyajan délfelé

az Oceanbafolynak , és a*

kiontéseik Altai a' foldet

igen termékennyé teszik.

Az ég hajlat ész.ban mér-

séklett, délben eltürhetetle-

nlil meleg, de a' mérsek-

lett egyenlô széltol, és tar

tos esöktöl meghivesítetik.

— A' termései obbnyir»

megegyeznek az elö -India'

terméseivel , sok szarvór-

ruk , elefántok , bivalok,

pézma állatok , tigrisek 1

majmok,krokodilusok,sert-

vések , kígyók, skorpiók*

gyikok , fénylo bogarak ,

szárnyas állatok, enni val<5

madarak , halak , selyem r

bogarak , gabona , riskása ,

" tzukor,fai, éskerti gyümöl-

csök, nevezele» ságo, man



gosz, anan Asz,kokusd¡ó, du-

rio, mangästan, betel , arka

Ola), bor, panaut , indigo ,

hasznos fák' nemei kivált

tartos thekfa, sas, sapan, és

kalambakfa mézga, majom-

gione-gyanta- és benzoe fák,

mesue (melly a' vas fát ad-

ja, 's ez2el vashelyet élnek*

erany, ezüst, vas, ólom^

tzin, mágnes, akhát, drága

ко , kivált a' legjobb

Tubin , 8Ó , kö olaj, ambra.

>— A' lakosok, kiknek száma

34 mili, tétetik , Birmanok ,

IMalayok, Chinaiak, Ormé-

зэуек, Hollandusok, Portu-

gallusok 's a' t. A' tart.ban

születtek többnyire egy-

tagu nyelven beszélnek és

mezzei munkát , kézi mes-

terségeket , és kereskedést

üznek.— Fö részei kóvet-

ikezendo 7 orsz.ok" Aschem ,

Birm^pi ország, Siam, Ma

lakka, Cochinkina, Laos és

Ponthiamas,,

Ostindiai siigetek , a' heves déli

és északi ég hajlat kÖzött

fekszenek, 's többnyire ma

gas hegyekböl állanak ,

mellyek' miqden felöl az

é ágaikkal térségbe végzôd»

лек. Ezek köztt sok tüz o-

!kadó hegyek találtatnak ,

és azért itt gyakran föld in-

dulások is éreztetnek. Sok

íorrásaík , és folyóik van-

nak , de mivel magas he-

gyekröl szakadnakle, több

nyire hajózhatatlanok ,

az o alacsony partjok mi-

miatt jó kikötöjök sincsen;

Jílimájok többnyire mérsék-

lett a' sok erdök ésmocsá-

ток , az egymást felváltó

tengeri , és szárazi szelek ,

és a' változhatatlan naj) ,

éj egyenlôsége által. Az esz-

tendei idô járás esz1;.nként

kétszer esik ezen szigetek-

ben ; télen csekély melegség

vagyon , a'tél nem másban

¿U mint a* napnak másod-

szor el tavozásában a*

nap téríto » lineától ;

ezen kivül vagyon ezen

szigeteknek rendes Mou-

soonok vagy változó száraz,-

ésnedves idöjök, és az északi

hegy lántzoktól délfelé ál

tal véve ellenkezö idô

járás , valamint Ganges f o-

lyón innen lévo f'el sziget-

ben is. Mind azon által a'

levegö a' sok mptsárok mi-

att egésségtelenebb ,. mint

sem a' száraz tartom.ban—

Ezen szigetek' termesei le-

iratnak a' kiilon vett szi

getek nevef alatt. — A' la

kosok vagy régiek, kik csak

nem egészen feketék,és csak

nem egészen vadok, 's a*

hegyekben élnek , vagy pe-

dig jovevények többnyire

Malajok , kiknek nyelvek

legkôzônségessebb , Hindu?

sok, Arabsok , Persák, Eu-

yopaiak 's a' t. A' Mahomed

vallása leginkább elvagyon

köztökterjedve. 12 szigetek,

és sziget tsoportok számlál-

tatnak : 1) a' Lakedivi, s.)

a* Maldivi, 3.) a' Ceylani.

4.} az Andamani, 5.] a' Ni-

kobári , 6.) a' Sundi vagy

tengerszorulati , a' Mo-

lucki , 8.) a' Suluh szigetek.

9.) Magindanao, 10.) a' Fü-

löpszigetei. 11.) Károly, 12.)

Maria' szigeteik.

Ostlothian , I. Haddington.

Ostmain , uj Britanniának egy

része Hiídson öbölnek del-

keleti részén.

Qttmeer , (keleti tenger^ egy

része a' nagy Oceannak A-

siának keleti részén Pen-

schinsk Korea, Wanghai,

és Nankin öblokkel.

Ostoiow , falu Radom War

schau! ûszt.ban egy vas fabr,

Ostorog , vs Poseni Prusszus

Herczs.ben.

Ostrach , Thum és Tax Her-

czegi falu Bajor orsz.ban ,

felsö-Puna ker.ben egy ha-



sonló nevü fonál 1050 1. Itt

verettettek meg a' Franczi-

ák 1799-ben az Austriaiak-

tól.

Oitran , Ostrow , Ostra' , vs

Morva orsz. Hradischi ker.

ben egy szigeten , melly

March fótól formáltatik ,

pléb.val, uri várral, és zsidó

kozséggel; vagyon 319h.es

2070 1. kik között %ю zsid.

Ostrau f Morvai p vs Morva

orsz.ban rreraui kerül.ben

Hochwald urasághoz tar-

tozik. Ostrawitza folyónál,

vagyon pleb.ja só, éshatár

vám tisztsége, posta statió-

ja 255 h. 1,580 1.

Ostrawitza , folyó Sileziában,

melly a' Tescheni , és Fri-

deriki Hercz.séget Morvától

válosztja, és azután Oderá-

val öszve foly , keletkezik

Magyar orsz. hatarán Szu-

low hegybftl.

Ostria, 1. Austriai Monarchia

II. I>ar. Füg. és Oesterreich

■0-Strelitz , 1. Streliez.

Ostritz, vs felsö Lusatiában

Marienthali Püspokséghez

tartozik Neisze folyónál 150

h. és 1310 1. vagyon posztó

és gyolcs szovése , és egy

búcsu jaro temploma.

Oitrog , Siberiában , és Orosa

orsz. ban tesz egy megerö-

sített helyet,fôkép pedig fa-

lut.

Qstrog , ker. vs Wolynski O-

rosz Helyt, Horye fónál 765

h. és 4600 1. Itt vagyon a*

Máltai rend' Nagy priorsá-

ga a' Lengyel , és Lithaui

xiemessek számára. Ezen

Nagy priorság, melly 17

Századtól fogva ezen rendet

birta, késobben pedig el-

vesztette, ismét i79oFálCsá-

ezártól ujjonnan felállitta-

tott , és uj ajándékokkal

meg nagyobbítatott. Va-r

gyon itt egy Jesuiták kol-

legyioma és pgy vitéai ps-

kola.

Oftrogotschk , vs Woronesch

Orosz Helyt. Ostrogowka '

pataknak Tichaja Sosnafo-

lyóba való torkolatjánál ,

3600 1. kik között németül

és itt vagyon , kik agyag-

ból jó pipa íodeleket csi-

nálnak. A' halászat, és pá-

linka égetés tarto7Ík azon

lakosokhoz kik elöbb oda

érkeztek ; három nagy or-

szágos vásárok esnek itt,

hol a' selyem materiának

nagy kelete vagyon, vala-

mint a' porczelánnak is.

Vagyon itt egy krétáshegy,

sok oszlopokkal, egy tempi,

kápolnákkal 's a' t.

Ottrolenka , ker. vs Plock War-

sói oszt.ban Narewnél 367

h. 1800 1. kik kereskedésbôl,

hajozásból, és halászatból

élnek. Itt vannak nagy er-

dök , mellyek Ostrolenki

erdfiségnek neveztetnek.Ne-

vezetes ezen hely az 1807-

ben 16 Febr. itt esett ütkö-

zetröl.

Ostrowa , sziget a' Dunán a'

Temesvári katonai ker.ben

egy hasonló nevü katona

falúval.Ezen 6 órányi hosszü

eziget a' határlineánálfek-

szik , 's azért 11 orházak

vannak benne mellyek min-

dég katonákkal raícva van

nak. A'falúbanOláhoklak-

nak , vagyon €gy kath.

tempi, szarvas marha ne.

velése, és halászatja. Fog-

nak itt vizákat, lazatzokat

pontyat, és tsukákal; teknfts

békák és rákok nagy boség-

gel vannak. Nem igen )ó

nemü bór terem itt. Szár-

nyas állatt is bôven vagyon.

Gyakran tôrténnek ki önte-

sek ezen tajékban. 66 ház

vagyon a' faluban és 1. nem

egyesült görög plebania.

Oitrnw , falu Morva orsz. Ig-

laui, elöbb Brünni ker.bea
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79 Ь> 370 1. helybéli káplán- mint 100 esztendeje hogy

sággal. Ezen falunál vagyon ég. A* földe a' miatt anyira

vöröe márvány bánya, és meleg, hogy telen a' vad ál-

legjobb mész égettetik , és latok itt öszve gyülnek ma-

el is hordatik. gokat melegítteni. Ezen fold

Ostrow , 1. Ostrau. alatt tarto gyuladásból a*

Ostrow , vs Piock Warsoi oszt. temérdek kárért , melly in-

ban 154 h. nen következik, azon jót ve-

Ostrow, vs Lublin Varsoi oszt. szik az emberek , hogy a'

ban, 294 házakkai, koszénnek hamvából tinisót

Ostrow, líér. vs Pleskow Orosz és más gálitz sót nyernek

Helyt. egy szigeten Weli- igen nagy bôeégben.

¡kája fóban, kereskedik len- Oswestry, vs Angol orsz.ban

nel , kenderrel és fával Nar- Shropshirében, melly hasx-

wa ország felé. nos kereskedést üz pamut-

Ostrowice , nemes vs Radom tal; vegyon egy vára...

Warsói volt oszt. 210 h. Oswieczyn, vagy Auschwitz,

Ostrowo , vs Kalisch Warsíi fo vs az Oswieczyn Herczs.

volt oszt. 998 h. 2440 1. kik ben, most pedig Galitziá-.

között 400 zsidó vagyon ; nak Myslenietzi kerül. nem

posztó szovéssel. messze Sola fótól , melly a'

Ostrotka , vs Volhynia Orosz Weichsel fóval eggyesül.

Helyt. Slucz folyónál. Lak. kath.

Ostrzeszow , ker. vs Kalisch Osytk , kis sziget Maldoni

Warsói volt oszt ban 1020 1. Blakwater . öbölben Essex

Ostuni, vs Terra di Otranto . Angolörofs.ban bövelkedik

Nápolyi tart.ban 6000 1. és vad szárnyas állotokkal, és

egy püspokséggel. a' Londoniak vadászó he-

Ost-Voorn , sziget Maas fóban lyekkel.

déli Hollandiában , melly Qszada , tót falu Arva Várm.

a* Bornisse viz által válasz- Árva fónál, vagyon 257 kat.

tatik el a' Putten szigettöl, 1. és ió legelöi. A' lakosok

Briel erósséggel. iros vajat , saitot, ésgyap-

Gswego , Choueguen, fó Cana- jut hordanak le az Arva, és

dában , melly Oneida fóból Vág vizeken.

jön , uj Yorkot a' 6 nemze- Oszlány, tót mvs Bars Várm.

tek tart.tól valasztja, és On- 1230 kath. lak. kath. tempi,

tario tóba szakad. Az ö bé és pléb. és igen gazdag héti

folyásánál fekszik. vásáriaisF. ü. Qróf Pálfy.

Oswego, az Angoloktól fundál- Oszmiana , Oschmiana, ker. vs

tatott kastély. Itt nagy ke- Wilna Orosz Helyt. 4000 1.

reskedés vagyon az Indu- Otnbala, helys. déli Ameriká-

sokkal bunda börrel , kik ban Quito tart, 20000 I. kik

is a'legszebb börröketpalin- jó pamut materiát,damasztr

kával, puska porral, ólom- lepedöket csinálnak.

mal , gyapjuból készült ta- Otaha , egy a' társasági szíge-

karokkal , nyak és kar si- tek közül Australiában O-

norral, melly csigahéjból hamane , éeOherurua jóki-

készetetik, feltserelik. kötökkel.

Oswmler , falu Saarbrücki Otaheite , Taiti, (elöbb Sagit-

Grófs. hol vagyon egy kö- taria , Uj-Cythere , Amat,-

szenes hegy,melly egy pász- Wallis, III. György' szigete)

tornak viffyáztalans miatt legnagyobb a' tarsósági szi-

meggyuladotí éa már több getek közül Australiábaa
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(izo D. Sz. 228o N. H.) 30

□ mfd. nagy , 177^ elött

szimlált 200000 lak. melly

szám azEuropaiak általide

bozott bújakorság miá egész

,500o olvadottt A' Spanyo-

lok íjj/ye/.en, szigetnek iná-

soktól való fúgését magok-

ra vették, ámoár az Ango-

lok, valamia t mástobbszi-

geteket, ugy ezt is már bir-

tokokba vették. líét tél

szigetbol all, mellyek szép

sikság által foglaltatnak

még is munkásságoknak jol

tevô következese lett azután;

a' Missionar i usok lassan las-

san nyelvmestereikké lettekaa

Otoheitiaknak,a'gyermeke-

ket's ifjaikattaníttották ugy

annyira hogy egy a' Kira-

lyok közül Pomarra tanit-

ványjok lett.

Otakutäa , egy a' társasági szi-

getek közül Australiában ,

meUyben senki sem lakik,

gazdag a' nôvevényekre

nezve.

öszve , mellyek közül a' na- Otea-Vanua , takarékos sziget

gyobbik Opureonu vagy O- Borabora társasági sziget-

taheiti-Nui ( Nagy Taiti) nél Australiában.

Matara öböllel, egy kikö- Otford, vs Angol orsz.ban Kent

tövel , a' kissebbik Tiarra- Grófs. Darent folyónál.

bu vagy Otaheiti-Iti (Kis Othmuok , Otmante , nemes

falu Szileziáb. Oppelni ker.Taiti) О Aipieha kis. kito

vel. Mindenik fei szigetnek

van örökos királya. Ülaris

kö szirtek veszik korül, foe-

gyes , es igen kellemetes

klimája ; termékeny £a-

a' honnét eszt. nként ne-

hány 100 égetett mészel

megterhelt hajok , részéet

pedig mészkôvel Breslauba

mennek.

bonára, ítokusdióra, pizáng Othmani , v, Ottomani Porta

fára , sörtvesekre , kutyák

ra 's a* t. nézve. Nevezetes

ezen szigetben egy 9530 láb-

nyi magas hegyen egy mély

tó , mellyben friss viz va-

gyon, Az alacsony tart.ok,

és völgyek a' hegyek köztt

népessek ; a' férfiak magas-

sak , erössek , és derékek a*

fei er népek közepszerü ter-

metüek, kevés vagyon nagy

termetü. Hiszik a* lélek'

halhatatlanságát , vannak

isteneik , vagy inkább bál-

váhyaik , és papjaik ; szo-

kások emberekkel áldozni.

De eljutott a' Keresztyén

vallás ide is ; ugyan is á*

. London i M issionariusok tar

eas ága itt is ; noha az elein-

ez alat értetodik a' Török

udvar , mivel Othman , v.

Osman 1303 elsö fundalója

vala a' török orsz.nak. Ezen

szó Pforte (Kapu) melly a*

Törököknel nagy Kapunak

is, tôrvényszék kapuiának,

szerencse kapujának nevez-

tetik, eredetét vette a' nap-

keletiektôl, kik tanácsokat

szokták azon nagy kapuról

nevezni melly az uralkodó-

jok Palotájánát vala. E-

zen szó helyet Europában

az uralkodónak lakhelyét

szokják mondani udvarnak

a' nagy piatztól vagy el&-

udvartól , melly kozonsé-

gessen a' Palóták elött va

gyon.

ten a' szigetiek ellenek tá- Otmachau , Ottmachau , püs

madása , 's más törtenetek

miatt (hogy р. o. 1799-ben

egy missionarius hajójok

pöki vár felsñ Szileziában

Neisse Herczs.ben Neisse fo

lyónál «47 h. 1830 1.

e?y rablóhaiótólelfogatott^ Otmantc > 1. Othmu^th.

felette akadályoítatott ; Qmmii^ igy- neveztetnek a*



Törökök Aïgîerlja", kiknek

száma reá fnegy ezen Sta-

tusban mint egy 10000 sze-

mélyre. .

Dtomakok , szabad Indiai nép-

famüia Spanyol déli Ame-

rikábanOrinocónál.On szá j-

ízek szerént foldet esznek.

Tulajdon birtokjokban Ori

noco és Meta fók partjain

találnak kovér agyagot ,

ezt öszve gyúrják , ésgolyó-

bisokat csinálnak beiöle,

az után mind addig égetik

gyenge tüznél, míg kivül

megveresülnek , azon a-

gyag golyóbisokat mikor

enni akarnak, ismét meg-

nedvesítik, 's raegeszik. Na-

gyobb részént vadak , a'

planta vetést utálják, a' hol

kicsiny a' víz oda raennek,

és ügyessen fogdozzák a'

halakat és tekenyös béká-

kat, és ezekböl élne#.

Qtotichani Regement, Horvátb.

orsz.ban Károly városi Re

gement ker.beri, határos az

Ogulini és Likatai Regemen-

tekkel , a' tengerrel , és to-

rbk orsz.gal , a' 12 Compa

ñía szerént 12 ker.te oszta-

tik és e' mellett a' Dalma-

tiai és Unna fónál lévb ke-

rületet magában foglalja.

Vtotschatí , (44o 52' 10" É. Sz.

33o lo' R.H.)mvs Horváth

©rsz ban Ototschani Rege-

, ment ker.ben Gatzka fotól

kbrül vagyon véve, vagyon

69 h. mellyek többnyire a'

vizenfekiisznek, 2vára,egy

kat. pléb. és váltópostája, itt

vagyon a' Regement Stáb

helye.

pirada , ("az aa : ki* pihenés)

falu Saratow Asiai Orosz

Helyt. szölö hegyekkel, olaj

malmokkal. 's a' t.

Qfranto , (Terra di), v. Lecce

1. Lecce.

Qtranto , Hydruntum , ( 41o

Sz.360 io<K-H>t)meg-

erÖssitetett vs a' hasonló

nevü Nápolyi tari.ban egy

ко sziklás szigeten a' ten-

Çerben 3000 1. felleg várral,

es egy kis szép kikötövel ;

lakik itten egyErsek; a'vs

olajjal kereskedik. Ehezkö-

zc-l vagyon Capo d' Ostran-

to. Innét volt hajdan Fou-

ché Francz. politzia minis-

ternek a* tzime: Otrantoi

Herczeg. — Ezen vs és Lecce

köztt vannak még sok gö-

rög faluk , mellyeknek la-

kosi a' görög nyelvet be-

széllik.

Ó-Trestov, 1. Trestov.

Otricoli, helys. a' Romai bir.

ban 4700 1. mindenféle Ro

mai régiségeket foglal.

Sucha , Wolga mellék fója.

Otschakow , 1. Oczakow.

Otsego , Gróf's. New-York ész.

A.merikai szabad státusban

hasonló nevü tónál, melly-

böl foly a' Susquehanna fo-

lyó, vagyon 12000 1. kiksok

hamú zsírt^ és juhar fa

czukrot csinálnak Eggyet-

len egy vsa vagyon.

Ottngamiak , a' szab. Schipi-

wäknek egy ága Ameri-

kában 5000 hadakozokból

All.

Ottakring, Ottokrin, falu Aus-

triában Ens alatt való fer-

tályban, vagyon szölö mi-

velése.

Ottawaek , v. Soutiek, a' sza

bad Schíwaerek egy ága A-

merikában , számlál 12000

hadakozókat , foglalatosko-

dik mezei gazdasággal, és

derék kereskedést üz az Eu-

ropaiakkal.

Ott6e>gen , plébánia falu Hil-

desheimi Herczs. 70 h. 410

lak.

Ottenby , egy Major Svétiában

Oeland sziget véginél dçl

felé, \6 iuh neveléssel.

Ottensen , falu Holsteini Piri-

neberg urod.ban 270 h. Itt
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Vagyon Klopfstock temetö- tonákkal.

helye. Ottomani Кари, Г. Othmanî

Ottensheim , mvs Austriában Кари.

Ënsen felül Mühl fertály» Ottomanny , magy. falu Bihar

ban közel a' Dunához egy Várm. Hartyás fónál , va-

várral , és pléb.val 140 h. gyon egy ref. tempi, terme-

Ottenstein , (,51° 56' $3" É. Sz. keny mezzeje , szölö raive-

27°3/5'/K, H.} mvs Hessen- lèse, és szarvas marha ne-

Casseli Herczs. egy tempi. vélese.

147 h. és 980 1. kik részsze- Ottowa , Moldau mellék fo

rent mezzei gazdaságból, és lyója Cseh ors/.. ban.

lcaptza kötesböl élnek , 4 Ottowitz , 1. Jacobswaide,

vásár esík benne. Ottrokowitz , falu Morva orsz.

Otterberg, vs a' Cöllni Püspök- Hradischi ker.ben Napagedl

ségben 1480 1. urasághoz tartozik March

Otterbourn, vs Angol orsz.ban fónál, vagyon egy bathol.

Northumberland Grófs.ban. tempi. 98 h. 600 1.

Otterndorf, vs Bremen Hrczeg- Ottweiier , vs Nassau Saarbrü-

ségben Medem folyásánál cki Grófs.ban Bljesz folyó-

Albisba, egy várral , 350 nal 1460 1. és egy várral.

h. és egy kikötövel a' kis- Otzberg, máskép Ottersberg »,

sebb hajók számára. vár , Starkenburg Hassziai

Ottertberg , 1. Otzberg. Herczs.ben melly a* Státus

Otterstein , egy 3138 lábnyi rabjainak 6rzésére szolgál.,

magas hegy Glatz Grófs. Oubache , fó északi Ameriká-

Ottiwaroa , 1. O-Hiwahöa. ban, Ohio vi/.ébe szakad.

Ottmachau , I. Otmachau, Ouche , kis folyó Francz. orsz.

Ottobeuren, (47o 56' 4o" E. Sz. ban, keletkezik Lusignvnél

27o 57' К. H.) mvs Bajor orsz. Arany domb fran . z. osztiban

ban III kerûl. Günz fónál nedvesiti Dijonl , és S. Jean-

2000 1. a' tartományi tör- de-Losne városon alól Sao-

vény széknek, és számtar- nefóbaomlik. Ennekhosz-

toságnak helye. szában vagyon egy nagy

Ottochatz , 1. Ototschatz. ( mesterséges fó, mellyen ha*

Ottogamiak , francziáúl Re- józni lehet.

nards, szabad Indus nemzet Ouchy , kiköto Helvetziában

ész. Amerikában, Michigan Waadt kant. hól hajón

tónak nyugati partján. A' kellmenni, ha a' Genfí ton

Tchipivaeusoknak dél nyu- keresztül akar valaki menni,

gotra , Misippi fónak kele- a'nagy , hason nevü falu Ri-

ti részén. venek is Cpart) geveztetik,

Ottojano , vs Terra di Lavoro Qudolon , vas hámor Christi-

Nápolyi tart.ban 14410 L ania Norwegi megyében.

Ottok , 1. Indus. Oude, I. Aud/

Ottok , mvs Slavoniában, Oro- Oudenarde Audenarcfe , (50a

iikhoz 4 mfd. Pétervaradi 50' 4o"E.Sz. 21o и' К. H.)

gen. alatt Osrodi гегет.VII. vs Flandriában Srhelde e-

kantonjához tartozik 154 gyik ága keresztül foíyfa (

ház.'tul. pléb.val. 4270 *• gyolcs, és tafeta fahr,

Ottokrin, 1. Ottakring. . ' Oudenborg , kis vs tigyanott.

Qttomaçhok, szabad iridiaí nép- Oudenbvsch , helys. Bergenop-

ség déli Amerikában Guia- zoom Mark Grófs,ban ljbi>

nában, Orinokonál4oooka- 1. jó keresfcedóst ü*v
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Oude-Pehel-Ла, vs Groningen

Holland tart.ban 2970 1.

Oude Hhyn , az az : ó Rajna,

Rajna folyónak ama része,

melly az egyesült Belgiom

orsz.ban ütrechttöl Lei

den megett a' fövenyes

pusztákon által lassan a'

tengerhez leereszkedik.

Ouderkerk , falu északi Hol-

landiában 1320 l. mellynél

a'Portugallus zsid.nak tem-

plom helyek vagyon. r

Oudewater , "(,5a0 1' 25" É. Sz.

22» opt 3// K. H.; vs Utrecht

Hollandiai tart.ban Yssel

fónál ,562 h. 1600 1. Ittszü-

letett Armenius Jak. ki az

ugy nevezett Remonstran-

sokat fundálta.

Ouei-theou-fou , vs Kiangnan

tart.ban,Chinai bir.ban Asi-

ában, gazdag kereskedéssel.

Ouessvnt , Heysand , Quessant,

Uxantus, (43° 28' 8" Ë. Sz.

»2° 36' .39" K. H.) sziget.Fi-

nisterre franczia os/.t.ban

Brestnek nyugot felé 2 fr.

□ mfd. nagy". 1650 1. és S.

Michel helységgel. Ehez kö-

zel AIsó-Loire francz. oszt.

ban vannait több kissebb

hasonló nevü szigetek mel-

lyeknek lakosi fokép apró

hering fogással foglalatos*

kodnak.

Ouetakazen , Indiai vad nép-

ség Brasiliában.

Qugli , Hougli , Ugelinum ,

többnyire düledezett vs. ki-

kötö , és magazin Bengaliai

Kirs.ban Ganges fónál In-

diában. A' Hollandusoknak

vagyon itt egy derék keres-

. kedó házok ,. valamint a'

Francziáknak is. Az Ango-

lok ezen helynek erösegeit,

földig le ronták 1757 eszt.

kezdetén, midon az elöb-

benni Bengaliai Nábob , v.

~Vicze király eilen hadal vi-

selnének.

Qugty > Ь Gange«.

Oulx , Houlx, vs Piemontbaa

Doria fónál. 4poo 1.

Oundh. Város Angol orsz.baa

Northampton Gróí's. Nyne .

fónál, mellyen itt két hid

vagyon.

Ouratuie, Leyden > kis sziget

Ceylon mellett, Jafnapa-

tam partján Ostindiában a

tempi.mal , 's egy várral ,

Hollandusoké.

Ourcque , fó Francz.' orsz.ban

igen tlszta vizrel melly Sei

ne és Marne oszt. ban Lisy-

nél Marne fóba ömlik és

egy mesterséggel keszültfó

által Parisba vitetik, hogy

ezen várost szükbéges vizel

tartsa.

Ourique , helys. Alemtejó Por-

tug. tart.ban .368 h. 2030 h

Vagyon itt egy emlék jel ,

1 1.39-töl fogva, midôn a' ke-

resztények a' szeretseneket

meg gyöztek.

Ourtes , I. Or liiez.

Ourthe , hájózásrá alkalrnatos

fó Francz. orsz.ban, kelet-

kezik Lo'tharingiában , mi-

nekutánna több folyokat

fei vévén a* Lütt ich püsps.

[Alt' folynáLülti'h vsán fe-

lyül, igen tekervényos fo-»

lyás után mintegy 26 mfdet

haladván, a' Maas fóba esík.

Ezen fótól veszi nevét.

Ourthe, osziálya, fekszik O-

urthe, Maas, Vesdre, Me-

haigne, Hoyoux fóknál,

foglalja az elñbbeni Liítti-

chi püspbkségnek egy részet

ésLimbnrgból egy darabot,

térsége 76 □ mfflre megy.

Mellyben 35226o 1. vaunak.

Részént hegyes, hanem gaz

dag rézre , vasra, koszénre,

epitököre, ásványos forrá-

sokra , fára 's a' t. nézve.

Vagyon jó marha nevelése*

Feloszfatik 3 közkerületek-

re : Lüttich , Malmedy, és

Huy ker. 383 közs. 30 kant.

Fö városa Lüttich. Most az



egy. Belgyiomban van.

Оaso , fó York Grófs.ban An-

gol orsz.ban Humbert ten -

' ger öbölbe megy.

Ouse , vagy a' nagy Ousé fó

Angol orsz.ban melly Nort

hampton Grófs. határin кет

lètkezik Bedford, Cambrid

ge és Norfolk Grófs.kat álL'

folyja, és azután a' ten-

gerbe siet.

Ouse, fó Angol orsz.ban, Nor

folk, és Suffolk Grófs. gok

köztt foly , neveztetik kis

- Ousenak és a' nagy Ouse-

be elegyedik.

Outeyro t régi vár egy magas

hegyen Tra los Montes Por-

tugalliai tart.ban nem mes-

sze Braganzához. Építetett

a' Szerecsenektöl, derék ki-

látása vagyon egész a' Leo

ni urodalomig.

Ouwah , Oewa , meglehetös

nevezetes tart: Kandi Kirs.

ban.

Ovando, tart. Kongo Kirs.ban,

alsó Guineában Afrikában

kozépett , Pemba , Bamba,

és Angola köztt, nagy , ter-

mékeny , és népes tart. az

ö Fejedelmek ama nagy

pusztulástól fogva , melly

17-dik Században tôrtént a'

Schaggaok által,a'Portugal-

liai védelem , és fö hatalom

alatt vagyon ; mindazonál-

tal adót fizet a' Korigoi Ki-

rálynak. Fövsa

Ovando , v. S. Michael 1 kath.

, templ.mal.

Ovar , Owarky , nagy magy.

falu Lévához 1 óra , 'Bars

Várm. lakosai >ól birják ma-

gokat , kik marha , de leg-

inkább juh tartással nagy

elömenetelt tesznek, F. ü.

H. Eszterházy.

Qvár, l, Altenburg.

Ovar , vs Beira Portug. tart.

ban 1300 h. «790 lak. szom-

szédjában vannak agyagos

hegyei.

Ovardot , Hovarrtos, Harmis ,

Horváth falu alsó Magyar-

orsz.ban Vas Várm. GrófEr-

dódihez tartozik , lakosai

tbbbnyire mész égetésbol

élnek , mellyeta' körülfek-

vö tájékokra elhordanak.

Vagyon bükböse.

Over - Flacque , Zuyd-Voorn,

sziget déli Hollandiában ,

Flacque fó által választatik

kelet-Voorn szigettól.

Overische , Over-Ysche, kis v»

a' volt Austriai Brabantban,

Ische fónál 2800 lak.

Overmeere , vs Flandriában ,

2460 lak.

Overschie , (51o 56' 24" É. Sz.

22o 41' 53" K. H.) vs déli

Hollandiában 2230 lak. és

Starrenberg várral.

Overyssel , Transisalania , 1.

Oberyssel.

Ovidiopol , (Gadschider) , kis

vs Cherson Oros/. Helytart.

Dnestr torkolatjánál , 80 h.

500 lak. csekély kikötövel ,

pestis mentó házzal (Qua-

rantain) és só kereskedéssel,

a* közellevö Odessa miatfc

nem igen nevezetes

Oviedo , Ovetum , régi vs A-

sturia Spanyol tart. Nora ,

és Nalon oszvefolyásoknál,

7500 lak. egy régi kastélly al,

egy püspök. nem igen ne

vezetes Universitással , több

vendégházokkal, hazai gaz-

daság társasággal , vannak

gyapju kapcza , fegyver ,

jkószén olai fabr. Közel van

nak a' Rivera de Bajova ne-

vü meleg fördök.

Oviglio , vs Marengo Francz,

oszt. 2200 lak.

O-Waihi, 0-Why-hee,La Me

sa, (19 egész 20o E Sz. 138э

Ny. H.) Australiában leg-

nagyobb homoko» szíget r

mintegy 64 német mfd va

gyon ker.ben 100000 lak ne

vezetes begyekkel , mellyek

között Manna Koah, 1840»



_ 64 -

léb magas, ésManna Roa, az egy dombon, vagyon 1800

b hóval béfedett tetejével

mindenik közül kilátszik.

Felosztatik 6 nagy ker.kre,

ti. m. Amakua, Ahidu ész.

kelet felé , Apuna, és Kan

délkelet felé , Akona , és

Koaranyug. felé. Apunához

ész.ra vannak a' legszebb,

h. 15000 lak. egy hires , ése

gazdag fö oskolája , 40 К ol-

íegyiomokkal , v. tzínekkel

(Hallen) hol a' Tanitúk ,

deákok , és Universités em-«

berei laknak , mellyek kö

zül a* Christ-Church-Kolle-

gyiora legnagyobb , vagyoa

és termékenyebb tájékok az itt több konyytár , u. m.

egész szig.ben, maga a' Ki- Bodlejani , és más könyv-

rály is itt lakik. Bövelke- házok, régiségek, írott ké-

dik a' sziget nádmézzel, é

des patáttal, pizánggal, ba-

nanásszal, arum gyôkérrel,

sertésekkel 's a' t. 1794. az

Aogolok hatalma alá jutott;

az uralkodás mód , és igaz-

gatás szerzés mindeddig sér-

tetlen maradott. Itt veszett

el ama hires, földet kerülö

Cook egy zenebonában 1779.

13 Febr.

Öwe , folyó Pinnebergnél Hol-

steini Herczs.ben.

Oxvhere , 1. Awerri.

O-Why-hee , 1. O-Waihi.

Owrucz , Owrutsch , ker. vs

Wolynsk Orosz Kelyt.

Oxford , Grot's. Angol orsz.ban

északról Warwick és Nord-

hamptonnal.nyug rol Glou-

cesterrel , del felül Berkkel,

kel.röl Buckinghámmal ha

laros, 32 □ mid nagy, va

gyon 6 vsa , és mvsa , 280

megyéje , 2119.3 ház. 109620

lab. délfelé száraz , és kö-

sziklás a' földje , észak felé

jó szántó földek, és legelök

рек, és pénz gyüjtemények,

Asmoli Musaeum, Scheldo-

nianum Theat'rum , Cha-

rendoni konyvnyomtatás ,

ceillagvisgáló torony, fü-

vész kert nevezetes gyüjte-

ményekkel. A' lak. fökep-

pen élnek a' fö oskolabeli

tanúlók' tartásából, esnek

itt derék vásárok is, a' lak.

dará kereskedést üznek ,

többnyire Londonba.

Oxford, kereskedp kikötö ész.

AmerikábanMaryland szab.

Sbátusban Talbot Grófság-

ban.

Oxfordi mesterséggel késtült fo*.

lyó Angol oraz.bun 119 ang.

mfd hosszú , Oxf'ortnál el-

foly északról Thamestöl a'

Grófságon keresztül , Ban-

burynál elö, Coventry felé ,

Hull és Liverpool mestersé-

ges fókkal öszvekapcsolja

magát.

Oyapok , nagy fó déli Ameri-

kában, mellynek torkolat-

]ánál egy franc, telepedés

kél nevezetes; adományhga- vagyon, melly hasonló név-

bona, maláta,sajt, irósvaj, vel bir.

értz, mész , pipa agyag, f a- Oybin ,^ falu felsñ Luzatiában,

ból nagy boség vagyon itt, Gorlitzi fn ker. Oybin fôvé-

innét hordatik Londonba

is többnyire; a' többi fóii

közül nevezetesebbek Char-

well, Windrush, és Even-

lode. Fö vsa. >

Oxford, Oxonia, (.51° 44' 57"

nyes sziklák tôvében } egy

regiklastrom roraladékival,

Schürf faluval eggyütt va

gyon 120 h. 700 lak. kik kö-

zött sok vászon szövök van

nak.

E. Sz.' 16° 24'43" K. H.) içen Qynhaiuen , falu Hessen-Casse-

szép tájékban Charwell ösz- Ii Herczs. nem messze ehe«

yefolyásánál Thames fóval az Embdi erdöbea vagyon

egy
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•gy üveghuta, mellynek ü- lu Erdélyben alsó FejerVrm.

vege nagy keletben vagyon. egy reform, pléb. egy vár-

Oysterbay , fb helys. Longis- raí, melly a' Rédey Gróf-

land szig.ben New-York esz. hoz tartozik, derék szölö

Amerikai szabad Státusban hegyekkel.

4090 lak. tí- Zell , I. Zell.

Oystermouth , helys. Südwales- Ö-Zölyom , 1. Zólyom.

ben Brecknork Grófs.ban a' Otora , пере.ч magy. mvs Sio

parton , egy világosító to- vizénél , Dombovári járátb.

ronnyaí¿ és ostreacsiga fo- Tolna Várro.ben. F. U. Esz-

gással. terházy Here, vagyon derék

Otarow , nemes vs Radon War- ménesse, egy kath.plébán.

• sói volt oszt.ban , 197 h. derék malma és mez«i ; lak.

. Otaúca , hajozásra alkalmatos Magy. kat. számok 2600 mé-

fó Antilli szigeten Westin- gyen 12 zsidóval.

diábao. Ozzare , Duna mellék folyója,

• Otd , Thürendorf, Ozdu , fa- Europai Torök bir.ban.

P.

Paat , folyo Bajof orsz.ban , oszt.ban egy pléb. és posta,

melly Isar ker.tet 19 órányi váltással.

hasítja , és Ingolstadtnál e¿ Pacé , vs lile , és Vilaine fran,

Dunába ömlik. oszt.bán 190 h. 2470 lak

Paardeberg, (az az : Pferdeberg Pacheco, egy a' Gyöngy szi-

a' vad lovakról, mellyek e- getek közül Spany. Guineá-

löbb itt számossan találtat- ban déli Amerikaban.

tak , így neveztetik^ egy Pácificum mare , esendes ten-

osztályja a' Stellenbosch ke- ger , ("stille Meer) déli ten-

• rul.nek Caplandban, a' hol ger Oceánnak egy része ,

jó malom köveket vágnak, melly ész.tól dél felé Jesso

- vagyon sok hüvelyes vete- tart.tól egész a' Bak fordítd

roénye , búzája, és árpája. körig kiterjed, és ez által

Paarl, falu Capplandban Stel- a* Magellani tengertöl vá-

lenboschi ker.ben Draken- lasztatik , nyug. felé Ame*

stein oszt.ban, Paarl nevü rika , kelet felé a' tolvaj szi-

hegytöveben, egy ker. pléb. getek vannak, Neveztetik

val, 30 h. minden vasár- Mar del Züfnek , mert a*

nap vagyon itt egy vásár. Spanyolok találták fel azon

Pabionice , vs Kalisch Warsói tájékban , melly Mar del

oszt.ban 670 h. Nordnak ellenében feks/.ik.

Pacamores , tart. déli Ameri- . Stille Meer, v. esendes ten-

kában Quitoi Audiéntiában gernek neveztetik, mert rit-

hól aranybányák vannak,és kán vagyon szélyész rajta.

a'miellyben a'Spanyoloknak Ezen.tenger 4 részre oszta-

Loyola , Valladohd , vagy tik , t. i. a' Jessoi, Califor-

S. Juan de Salinas és S. Ja- niai, az ügy nevezett Map

ge de las Montanas koloni- del Sur, és Perui tender.

• ák vannak. Pacipa , tó Rio de la Plata

Pacanow -, vs Krakó Warsói Spany. Vice-Kirs.ban , déli

HÜB. 1KX.IV. dab» s
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Atnerjkában , melly Andal-

gata tóval egy f'ó által ösz-

veköttetik.

Pack, falu alsó Stiriában, Grä-

tzi kér.ben , a' hason nevü

hegyes tart.ban , melly jó

Zabot terem , és különös jó

marha nevelése vagyon , a-

zonkivül ólombányája is,

mellyben ezüstöt találni.

Pactér, népes helys. Bács Vrm.

Poder, bis folyó a' voltWest-

falia Kirs.bau , melly Pader

born vsba a' káptalan tem-

{Лота , es más épületek a-

ül 5 forrásokból oily erö-

sen fakad, hogy nem mes

sie már 9 malraot hajt a*

vsba , mennél hidegebb va

gyon , annál jobban gözö-

lög az 6 melegsége miatt,

és Neuhausnál Lippébe foly.
■ ' - / » Tl.. Г nî_

а' közep Járásban , fekszik Paderborn, régi Püspokség We

az Ész.Sz. 4¿o 54' alatt, Zorn

kor vsához északi kelet feié

4 ném. mtfd. F. U. Ódry ,

Folyák 's m. Demes Urasá-

fok. Lakosai Magyarok és

áczok ; számlál 100 kath.

£20 ó-hitü, 1591 reft és 43

gsidót ; a' kat. az Omorovi-

czai plébán.hoz tartoznak ,

mellytöl csak 1/4 óra. A*

belység valamint nagy ré-

Aze határjának a' Telecskai

dombon fekszik , gabonája

*s kevés bora terem , de

szarvas marhája szép.

Pacsu , Ericusa , 1. Paxo.

Pactolus , kis fó Natoliában ,

Sarabat vizébe foly, és haj-

dan arany fovényes volt.

Padarn, 1. Bali.

Padan , Ostindiában szokás-

ban lévô számlálás mód, ,

. melly 1000 mili. tesz.

Vadang, (l® 6' D. Sz.) Holland,

új ülés Ostindiában Suma

tra sziget' nyugoti partján

Menangkabo Statusban egy

kastéllyal , és egy jó kiko-

tö torokkal; kereskedik a-

Tannyal , borssal , elefánt

csonttal , 's m. ef.

Padan1к , vs Nowgorod Orosz

Helyt

._~ . ~ . . - j —0— —r 0

ser fónál a' Westfali kerül.

Lippe , Rietberg , és Wal

deck Grófs. és al ó Hasszia,

Corvey Apáturság, Westfali

Hercz.ség és Braunschweigi

tart. között ; 1802-Ьеп Her.

czímet kapott , 's kártérítés

okáért Brandenburghoz, a'

Tilsiti békesség által pedig

Westfaliai Kirs.hoz jött. He

gyes ugyan de termékeny

tart, vagyon vas bányája ,

de nem igen nagy. Csupána'

kihordott portékákból nyert

jövedeleme reámegy 600000

Thl-га. Egge magas hegy

által Vor, és Unterweid!

districtusra, és Oberwaldi-

ra osztatik , 50 □ mtfdön

(1З01) 96920 iak. 23 vst , l

mvst, és 146 falut számlált.

750000 for. a' jövedelme.

Paderborn , (¿10 43' 32" É. Sz.

«6° 23' 36" K« H.) egy ho-

mályos , szorosan épült vs,

hajdan szövetseges vs egy

káptalan tempi.mal , egy

káptalannal, 2 pléb. tempi,

mal, 87» h. 4800 lak. kik

közül 175 Zsidok , fö osko-

lával, Gymn. lakik itt egy'

felszentelt Püspök.

Padrr.anaburam , 1. Travankor.

Padder , Pudder, folyó elö In- Pador , erôsség és kereskedo«.л™». hely Senegal vizénél ész. A-UllUCI , л- »w-jv - - ~

diában , keletkezik Aschme-

ri urod. és a' Kotsch öbölbe

szakad.

Paden , csekély hely Dagen

szigetén kel. tengerben , Re-

wuii Gouv.hoz tartozik; #r

lég jó révvel.

merikában , 1761. a' Fran-

cziák az Anglusoknak en-

gedték.

Padova , 1. Padua.

Padrom , kis vs Spanyol Gal-

liciában Ulla fónál.



Padstow , vs Angöl orsz.ban,

Cornwall Grófs.ban Camel

torkolatjánál egy kikötövel

Bristoli csatornánál Pil

chard halászattal , kereske-

dést üz Irelanddal.

Padua , Padova , Pataviura ,

hajdan fo vs a' rola neve-

zett tart.ban az elftbbeni

Velenczei koztársaságban ,

azután pedig Brenta nevü

oszt.ban Olasz Kirs.ban (29o

30' К. H. 45° il' 26 ' É. Sz.)

régi, alkalmas nagy , de nem

igen szép vs Brenta fónál

ezép , egésséges , és termé-

keny vidékben , 1 3/4 mfd-

nyi nagy a' kerülete , köfa-

lakkal, és árkokkal körül

vagyon véve , 3 szép kapu-

ja vagyon , szük , és roszúl

kirakott útszáji , a' házok

elöl rövid , és vastag oszlo-

pokon állanak , és így egy

sôtétes csarnok vagyon alat-

tok , de még is kellemetes

a' járóknak , és meleg nyá-

ron igen nagyra becsülen-

dö. Haidan e' vsban valá-

nak 34000 lak. de most mint

egy iîooo-re lehet számlál-

ni , vagyon itt egy Piispok,

Univefsitás , Akademia 's a'

t.Számláltatnak itt 96 temp,

és kápolnák , a' káptalan

templom e¿,y régi, nagy , és

pompás épület , leggazda-

gabb Olasz orsz.ban , mert

eszt.ként 100000 scudi iöve-

delme vagyon , itt vagyon

a* Sekrestyében ' Petrarca

Kanonok Urnak képe , és

egy része az ide testált

konyvtárának. Ama hires

Sz. Antal' temploma elött,

melly több derék emlók ]e-

leket, és egyik oldalán egy

kápolnát mutat, mellyben

Padvai Sz. Antal teste va

gyon , ki ezen vsnak párt-

fogója. Ail a* Gattamelata

Generálisnak szobra, a' Sz.

Justinus temploma, egy ft'

legpompásabb templomok

közül egés/. Olasz orsz.ban,

ez felséges tekintetü , és 8

kápolnája vagyon. Az 1697-

ben megholtBarberigo Kar-

dináltól, majd egészen ujon-

nan í'undált, es eszt.ként

15000 ducáttal megga/dagí-

tott Semiharium, mellyben

100 nevendékpap nevelte-

tik , szép künyvtárral , és

nevezetes .könyvnyomta-

tással , kivált a' napkeleti

írásokra né/.ve jeleskedik.

A' városháza az Ö 300 lab

hosszú , 100 láb széles , és

ugyan olly magas szálája

miatt nevezetes, melly egy

a' legnagyobb szálák közül

egész világon ; a' fodele bolt

hajtásos, mellyen más több

emlékjeleken kívül ama' hi

res T. Livius Romai torté-

net írónak is , ki itt szüle-

tett, vagyon egy emlékjel

felállítva , és azon gyalázat

kö , mellyen ülni kelletett

a'bankrottoknak,ha az ö sze-

génységekre esküdtenek, és

ez által a hitelezôtôl felsza-

badítatni akartak. Podesta

alotája vagyon a' város-

áza mellett , a' Kapitány

palotájában(Palazzo del Ca-

pitano) tartatik a' nyilt

könyvtar ; LaLaggia, (így

neveztetik azon nevezetes

épület , mellyben a' vsi ta-

náts öszve gyülekezik) , va

gyon azUrakpianzán (Piaz-

zo del Signori.) Az Univer-

sitás épületie , melly II Во- ,

nak neve*tetik , nagy , és

felséges ép.ület , ebben van,

a' test bontzoló rheatrurc»

igen szép termé<zettudoTnÁ-

nyi eszbözok' gyüjteménye,

és természeti kabinet , ай

Universitásboz tartozftndó

füvészkert a* vsnak egyik

vôlgyében fekszlk , és mar

1545 eszt. es/t. fundáltatott,

'e jól el Vagyon kéízítve ,
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^Vagyon îtt egy csillagvizs- tengerbe foly.

gáló torony is. Ezen Uni- Paesano , vs Montferrati Her.

versitásban mindenkor va- ben Pó fónál 4600 lak.

lának okosTanítók, és több Paetigor, kerületi vs Kiew O-

ckos , és innét több hires rosz Helyt.

férjfiak származtah. A' mes- Pafo , 1. BafFo.

terség, és tudotnánybéli A- Paget - Broomly , vs Angoly

bademiáñ kívül , melly 1782 orsz.ban Stafford Grófs.ban

épült , egy mezzei gazda- Blithe fónál.

ságbéli társaság, és külömb Paggaradschung , hegyes tájék

féle tanulásra ügyelo inte- Sumatra Ostindiai szigeten

zeteken kívül , vagyon itt Menangkabo orsz.ban , Sul-

egy görög Gymnasium is. tán lakhelye. A' Malayak-

A' lakosok mindenféle vsi tól ezen hely szentnek tar-

mesferséget üznek , kivált tatik , azért mindeniknek

kézi mesterséget ; a' timár- meg kell itt jelenni , a' hi

eág , és posztófabr. neveze- papi hivatalt , vagy tanitói

tessek , ícapni itt ió, és be- tisztséget , mellyet csak a'

eses posztót , mindazonál- Király , vagy ennek szolgá-

tal a' kereskedése nem igen ia osztogat, akar felvenni.

eleven. A' kihordandó sze- Pagliano , Paliano , Roccadi

rek köze tartoznak az ele- Pagliano , nemes vs Cam-

ven víperák i» , mellyek pagna di Romában az Egy-

számossan fogatnak ezen há/.i Státusban egy hegyen

tájékban , és ezekböl készül épült várral.

a' vípera por. A' Zsidók a' Paglio, kis fó Olasz orsz.ban,

vsnak különös részében lak- melly Toscánai Herczs.ben

nak. A' közel levó hegyen Sieni úrod.ban keletltezik,

jó bor terem, valamint olaj ésOvieton fölül a' Tiberis-

is Ezen vstól volt Casonovai be foly.

Arrighi franc. Marschallnak Pago, Pagus , sziget Dalma-

mint Páduai Herczegnek tiában Quarneroi tengerö-

czíme. bölben , 7 német mfd hosz-

Paduano , csekély , regenten szú , de alig 1 mfd széles,

Velencze köz társasághoz i¿ 1/2 □ mfd nagy, míntegy

tartozó tart. 1801. Austriá- 4000 lak. büveikedik sóval,

hoz jutott, de 1805. a' Po- köszennel , hallal , de fa ,

sonyi békesség által attól és gabona nélkül szükölkö-

ismételvétetett, most Bren- dik , vagyon jó marna le-

ta osztályt teszi Olasz or- gelöje , és sok juhot nevel.

szágban. Az 5 Egyházi Kôzségek ,

Padula , vs Nápoly Kirs. a' mellyek ezen szigetben ta-

Herczegségnek innensö re- láltatnak, Pago nevü vssal

szében 5900 lak. eggyütt, a' Zarai Érsek alej

Padus , 1. Pó. tartoznak. Fö vsa,

Paeonia , északi tart. Macedo- Pago , (440 24' 20" É. Sz. 32a"

niában , lakosi voltak : Si- ,5,3' 25" К. H.) ronda, és sö-

ropaeon , Paeopláe , Dobe- tét , szük útszáji vannak ,

íes , Agriancs , Odomanti , 2000 lak. és egy várral di-*

Palayon, és Deuriopi népek. szee , közel ide vannak só

Paes , Paswig , határviz Da- bányák.

nia, ésOrósz Lapland köztt, Pagon , egy a' Maria szigetek,

Вцага tóból i«n, és a' jegee közzül Australiában.



Pagontas , faiu Sùssam-Adassi

török «zig.ben, selyemfabr.

Pahiteo' , I. Titizighe.

Pajand $ L Pejende.

Pajara , 1. Forteventura.

Pajentno , vs Kalisch Warsói

oszt.ban 133 h. 540 lak. kik

többnyire mezei gazdaság-

ból élnek. '

Paiheco , egy a' Gyöngy szi-

getek közzül Panamei fold

csutsánál.

Pailhes , vs Arriege Francz.

oszt.ban 1000 1. ésszôlômi-

veléssel. ,

Paimboeuf , (47э 17' iç" E.

Sz. 1.50 38' i4/; K. H.) vs

es kerületi fö hely Alsó-Lo-

ire Fran, oszt.ban kbzel

Loire fó torkolatjához 4220

1. egy hajózásra üsyelö os-

kolával, és'egy kikötövel.

Sok tengeri só kés/ítetik it-

ten , evvel és más szerek-

kel nagy kereskedést iiz.

Páinpont , fálu lile és Vilaine

Francz. oszt.ban 3690 1. és

vas hámorral.

Painteny mvs Bajor, orsz.ban

Regeni ker.ben 500 L iiveg

hutával.' V

Paisbas , 1. Niederlandi Kirs.

Pais de Vaud , 1. Waadtland.

Paisley , ve déli Skotziában

Renfrew Grófs. Cert'fónál

35000 1. itt szép virágzás-

ban vannak a' fabr. vagyon

selyem materia , gyolts ,

pamut karton , mosolin ,

fátyol , tzérna , pántlika ,

paszománt, bör,szappan,

karton , festö müvek, és

más kézi mesterségek. Esz-

" tendôbéli értéke, mind e-

zen mestersógeknekfelmegy

700000 for. aterí.

Paita, ve del. Zur tengéren

Peru oszt.ban déli Ameri-

kában ; Spanyoloktol épít-

tetett 80 h. 7 temp.kal,

na'gy bésánczoltt öböllel.

Itt rakatnak ki a* Quati-

malába menô portékák.

6«) — »

Paix, le Port de Paix, mv*

S/.. Domingo szigetben , kö-

zép Amerikában, ió réwej

és erôsségel. A' Francziák

részén volt.

Рака , Magy. falu Szala Várm.

kath. pléb, vagyon itt de-

rék mènes , melly Erdödi

Grófhoz tartozik , és szôlô

mívelés. Egy részé ezen fa-

lunak az Eszterházy Heç-

cz.hez, más része Gróf Er-

dödihez tartozik»

Pakan , orsz. Malacca fél szi-

igeten hátulsó Indiában.

Pakosch , nemes vs Bromberg

Warsói volt oszt.ban egy

szigeten Netzbruthban 330

1. és egy bútsus templom-

mal.

Pakract, mvs és Uradl. Pose-

ga Várm. hasonnevü jár.

ban , fekszik az E. Sz. 4,5°

4«' alatt, Posegálól 6, uj-

Gradískától pedig 5 órányi-

га. F. U. а' Daruvári Gróf

Jankovics Uraság. Széhe а*

nem eggy. görög Pakráczi

Püspöknek. Lak. IlJyrusok,

részint kat. részint ó-hitü-

ek, azoknak 390, ezeknek

pedig 413 mégyen számok ,

12 zsidóval. Vannak jól el-

rendelt nemzeti oskolái,

két pléb. és tempi, lovas-

kaszárnyája 'sa* t. Határ-

ját Pakra folyóka nedviti.

Paks , mvs Tolna Várm. Föld-

vári iár.ban Tolna és Föld-

vár között az E. Sz. 46»

36' 52' és a* K, H. 36= 32'

1,5" alatt, Budához 16, Pécs*

hez pedig 14 pósta mfd.

Fekszik a' Duna partiátr

szép szöllöhegyes vidékbeo

a* ország úton. F. V. B,

Rudnyánszky és Horválh ,

Daróczi , Rosti 's t. nemes

Uraságok. Lakosai nagyobb

részt Uraságok, kereskedök

's mívesek , Magyarok 'ske-

vés Németek 4781 kat. 76?

evang. ,54o ref. 5 ó*hitü év



Дбо zsidó ; tulajdon templo-

mokkal 'e zsinagógával ,

tobb csinos épületekkel , jó

bor , gabona 's gyümölcs

termesztéssel , halászattal,

póstahívatallal , és jó nem-

zeti iskolával. Vagyon rév-

je, ieles kereskedése. Mula

to helye a' Dunán túl levó

füzes.

Palaestina , (az az : a' Phílis-

teusok tartománya) neve-

zetét vette Philisteus lako-

siról , kik Flavius Jósef és

Theodoret' szerént Palaeti-

nusoknak is neveztettek,

Canaan fôldének is nevez-

tetett azon nevü lakosiról ,

kik Israël népétól helyek-

bël kinyomattattván a' kö-

. zép tenger' ész. partjaihoz

vonták magokat, 's Phoe-

niciusoknak neveztettek el.

Ezentúl már Israël fôldé-

ftek , Judaeának , és ígéret

fôldének rnondatott I.Kir.

13,19. Maté 1 ,22. Zsid. и,

19. Jordán vizének két part-

jairól és az aral egyesült

tavaktól fogvást a' kôzép-

tengerig terjedt el. A' Jor-

dánon innenso , az aznyu-

goti része tulajdonképp Ca

naan, és a' tulsó vagy is

keleti része tulajdonkép

Gilead fôldének neveztetett

el e* nevü hegyétftl. Krisz-

tus születése elött Palaesti

na a' Jordán vizének part-

jaitól , és a' Holttengernek

déli csúcssától a' kozép ten-

gerig nyúlt el; délre Arnon

vizéig; ész.ra Ног, és Her-

mon hegyekig terjedt .el.

Meddig terjedt légyen Jor-

d4non tiil kel.re nem bizo-

nyos ; ez eggyet kivévén :

hogy a* zsidó orsz. legvi-

rágz'óbb álapotjában Dávid

és Salamon királyok alatt

az E. Sz. 28° tól 35o ig, é«

a* K.H. ,52o töl szinte .59°ig»

*agy is Thipsach (Tapsa-

cue) vsától Euphrát vizéig, I

innét a' Persiai ée Arabsi

tengeröblöknek csúcssokig

terjedtek légyen a' zsidó

birtokok. Krisztus születé

se után Palaestina határos

volt délre Idumaea , és ho-

sziklás Arábia, kel.re pues

ta Arabiával , ész.ra Ty-

russal vagy tulajdonkép

Phoeniciával , nyug.ra a'

kôzép vagy is nagy tenger-

rel; Dántól Bersabéig az az

ész ról délig 32 német mfd

hosszú , Joppétól Jordánig

az az nyug.tól keletig 14

lf¿ ném. mfd széles volt,

és Jordánon túl nem ter

jedt messze tôbbé Jerony-

mus tanúsága szerént. Most

Palaestina a' Napkeletiek-

tol Falasinnak neveztetik,

a' Damascusi Basaságnak

déli részét foglalja Soristan

(Syria) török tart.ban : a*

kozéptengertól , Egyiptom

felé Dschofár pusztától ,

kel.rol pedig az Arabsi 's

Syriai nagy pusztáktól ko'r-

nyékeztetik. Térség nagy-

ságát kozonségesen 540 □

mfd teszik a" Foldírók , te-

hát akkora mint a' mi Te-

mesi Banátunk.

Levegöje Palaestinának

émbár a' külombféle he-

lyek fekvése , hegyei vizei

és más kornyülállásai mi-

att nem kevésben külöm-

bözö , így északi és hegyes

tájéki sokkal hidegebb a'

déli 's rón a vidékeinél , és

állhatattlanabb változóbb

az idö a* tenger partokon

mint a" tart. belsóiben ;

mindazonáltal nem csak e'

keleti Asiai tart.nyokban ,

hanem Afrikának eszalfi

partjain is , hogy nem olly

változó hanem sokkal ren-

dessebb az idónek folyása

mint nálun> , számtalan 's

híteles utazók bizonyítjáK



Palaestinában, valaminta'

többi napkeleti tart.nyok-

ban az egész esztendö nem

4, mint mi nállunk, ha

uem 6 részre osztatik. El-

sö esztendö rész az aratási

idö , ez Aprilis "közepetöl

Juniusz kôzepéig tart , e'

két hónap alatt tiszta az

ég , melJynekszép kéksége

felettébb gyönyörködtetö ,

a' levegö már eleintén me-

leg és némellykor forVó me-

leg is , de a* kissebb v¿U-

gyekben 's a' partokon kel-

lemes, mint a' mi szép ta-

vaszi napjaink szoktak len-

ni; ellenben a' nagyobb ró-

naságokban ez idö táj fo-

lyamatjában a' meleg csak

nem türhetettlenné válto-

zik. Ezt követi a' gyümöl-

csös esztendö rész vagy is

a' hévség, Juniusz kozepé-

töl Augusztusz kôzepéig

tart, ebben nagy hévség u-

ralkodik , éjszakái mele-

gek, mellyek lakosit a' sza-

bad ég alatt való hálásra

's leginkább a' ház fedélre

kihívják , holott gyenge-

szellö lengedez. A' harma-

dik esztendö résznek eleje ,

tart pedig ez Augusztusz kö-

repétol October kôzepéig ,

igen forró , September vé-

ge felé alább hágy , és éj-

szakái hivesebbek lesznek.

Ezen három esztendö rész-

ben, vagy is Aprilisz kb/.é-

pétôl October kôzepéig essö

's dôrgés soba sem tapas^-

taltatik. A¡i aratás .kezde-

tén vagy is Aprilisz vége

felé reggel látszatnak u-

gyan felhök , de alig halad

la meg a' láthatárt a' nap,

hogy azok azonnal eltün-i

nek; Aprilis végétôl pedig

Septemberig soha még fel-

höt sem láthatni ; ezenhol-

napok között fekvö négy

faolnapohban a' fold egye,-

dül a' böven le es5 harmatf

által nedvíttetik, de ez csak

a' kevesebb nedvet kivánó

növevenyeknek elegendö ,

innét minden más planta

ha az vagy patak vagy em-

beri szorgalom által nem

öntöztetik , elszárad egé-

ezen , a' zöld rétek sárgá-

Ьа öltöznek , a' források 'з

patakok kiszáradnak , és

a' fold felrepedez , mind

ezeket hathatósan elömos-

dítja a' forró keleti szél t

melly a' kútforrásoknak t

veteményes földeknek , s/.öl-

lôtôkéknek, 's a' kôzépten-

gerben fekvö hajóknak igen

ártalmas. Estvénként kel-

lemes frissitö szellö len-

edez , mellyet e' tart. la-

ói a* nap szelének neve-

zik. September közepe^ után

egynehány essös парок kö-

vetkeznek ; ez által az е- '

gész természet felélesztetik,

a' levegö mérsékeltetik , és

az egész foldszíne báj oló'

züldséggel boríttatik bé.

A' negyedik esztendö résa

vagy is a' vetés ideje , Oc

tober kôzepétôl December

kôzepéig tart , és a' vetésre

szükséges koránvaló vagy

is öszi essövel kezdödik. E-

leinte meleg söt hév па

рок uralkodnak , innét az

utazások éjjel tôrténnek,mî«

vel már ezek elég hívesek.

November felé hidegebb

lesz az idö , de nem hibáz-

nak mindazáltál elíkor is

meleg, s4t forró napjai; u-

tolsó hetében elvesztik a*

fák leveleiket, ésa'kényez^

tettve neveltt személyek?

kezdik a' füttést , midftn

mások minden füttés nél- ,

kül telelnek. Az idô válto-

asó , felhös 's kÖdös ; Ezen

esztendö résznek fo^vtában

már havazni is kezd , кЦ

vált a' hegyekben- D« a.*
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patakok árkai még most is

¿zárazak , a' tavak 's fók.

csekélyek. Az ötödik esz-

tendö rész , melly Decem

ber kôzepétôl Februariusz

kozepéig tart , állítia tu-

lajdonképen a' telet. Ebben

már bôvebben esik a' hó ,

de a' hegyeket kivévén rit-

bán maradtovább egynap-

nál fekve ; a' jég még az ár-

jiyékos helyekben is alig

birjà az embert , es alig

tünik fel a' láthatáron a'

Пар , azonnal elolvad. A'

legkeményebb hideg , ha

ugyan e' nevet viselheti ,

mint egy 40 napig tart , 12 .

dik Deem.toi 20 dik Januá^

riusig ; zordon ez idótájban

az ész. szél , ез a* hóval fe*-

de/ett hegyekben veszedel-

mes is ; ha a' szelek elma-

radnak, és a' fclhokön ált- .

hatt a' nap , azonnal leve-

gbje meleg kivált a' vol- ,

gyekben 's a* rónaságokon,

holott sokszor valóban for

ró is , innét vagyon hogy

ez idótájban égdôrgések , 's

jégessôk tapasztaltatnak.

Аг útak síkosak, rosszak ,

's kivált a' hegyek koztt

veszedelmesek. A' patakok

ismét vizet kapnak ; dagad»

юак a' fók 's tavak; és a'

mezftk külomb'féle virágok-

kal ékeskednek. Februarius

elsft heteiben már minden

zöldül , virítnak a' fák , és

az említett holnap kozepén

virágzik a' mandolafa. Vég-

sö az ugy nevezettt hideg ...

esztendô rész, ez Februa

rius kôzepétôl Aprilis vé-

géig tart , eleinte hideg,

kesöbb gyengébb , és igen

kellemetes. Nagyobbodik

lassanként a' meleg , mig

végre a'^ róna vidékekben

terhes hévséggé változik.Az

essös napoh kevesebbednek,

()Je aunál azâmosabbak аг

égiháborúk , 's eJ jégeas&s

fergetegek , megsíünnek

mindazáltal ezen enrió

rész fogytával. April ib fciso,

felében tapas/.taltüt ib t. ¿ u-

tolsó essö , melly a' tava-

szi vagy is gazdaségi essö-

nek neveztetik , és tt' szán-

tófoldek bévetésére, az esz-'

tendö termékenységére íe-

lettébb szükségee. Az essó

általjában itt hideg , és na-

gyobb részint dühös sielek

után következik. V

Földe Palaestinának egé-

szen hegyes , Syriából ki-

ny*áló két hegyláncz béreze-

sítie'tart.t,melyek nagyobb

*s kisebb völgyek 's róna ^á-

jékpk által választatnak.

Hegyei bözül híresebbek :

a' Iíibanus , Carmel , Tha-

bor, Hermon vagy fehér

hegy , Gerízim , 01ajfák,és

az igen magas Quarantania

hegye,vagy is a' hajdani

Rimraon , mellyen a' 600

Beniamiták találák fel me-

nedék helyeket. Bírák

R, 20 , 4,5. A' magas Silo

béreze , Siihemtol délnek

ínémetmfd. A-Judaihegy-

ség sok barlangiaival , hí-

resek ezek kivált Hebron

vidékében a' felettébb iszo-

nyú nagyságok miatt, igy

többi között Adullam bar-

langiáról írják az útazók,

hogy 30000 embernek al-

kalmas helyet adhat. A*

meredék , Engeddi hegye

haidan jó borokat 's drága

balzsamot nyújtott. Jordán

vizérL túl nevezetes volt a*

Gileadi hegység, Baschan

vagy Batanaea , Abarim,

Peor és Nebo hegyekkel,

melly utolsónak Phisg.a ne*

vü csúcsáról az egész Pa-

laestinát meg lehet látni,

Völgyei rónaságai között

jegyzésre méltók; a-* tenge-

ri paftok, 55 órányi hos.z
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szú 's külömbfele szélessé-

gü róna vidék , az bgyip-

tusi pataktól egész Carmel-

"hegyéig terjed ; itt volt Gá-

zátói Joppeig a' zsidó al-

föld a' Philib! аеиюк hires

¿ vsaikfcah Jeles völgy az

Jisreel völgye ; ez a' kôzép

tengertól és a' Libanus bér-

czeitöl egész a* Jordan vi-

zéig, a' hol ez a' Genesaret-

hi tóból kiszakad , terjed-

ki , hossza j—6, szélessége

pedig a—3 német mfd. Itt

torténtek hajdan a' legne-

vezetesebb ütkozetek ; kele-

ti Tésze Scharon , és a' nyu-

goti Megiddo voígyének hí-

vattatott. Említésre méltó

völgy továbbá a' Jordán

kornyéke is , melly a' Ge-

nesareth tavától egész a'

Holt tengerig terjed , hos-

sza 30 és szélessége 3 míd

foglal. Itt volt a' Jerikói

hajdan gazdag termésü ,

most pedig a' mívelés hé-

jánossága miatt terméket-

len rónaság , 's a' t. Neve-

zetes fó vizei voltak : Jor

dán , Arnon, 's Kidron (Ced

rón ) patak , mellyek a'

Holt tengerbe folytak ; Be-

jus , Kischon , Chorseus és

Kána , mellyek a' kôzép-

tengerbe szákadtak. Hires

tavai voltak ; Genesaret,

Samochinites , 's a' Holt

tenger. Egéséges és termé.

keny íoldü vala regenten j

»' hegyek és völgyek egy-

mást t'elváltván, fó vizek-

kel ésforrásokkal bövelked-»

vén ; az éghajlati héség , a?

közellevö tenger , és hegy-

lánczok' széleiktól enyhí-

tettvén ; kivévén Jordán lar

•pállyát , mellyben a' nagy

héség mindent kifonyasz-

ta., és a' levegöt megrontá,

Jordánon innenso része ter-

mékenyebb volt a' tulsónál

azpn okokból. Galilaea leg?

miveltebb és tele volt gyü*

mölcsfákkal. Judaea is bö-

velkedett legeltetökkel ,

szántóíoldekkel , és gyü-

möksökkel. Jerusálem kör-

nyéke volt csupán 60 sta-

dumnyira terméketlenebb,

víznélkül szükolkodvén ,

Strabo bizonysága szerént.

Ëzen terraékenysége e' tart.

nak , a' sok hadi viszontag-

ságok , melly e ken az As-

szyriusohtól fogva a' 1,5 szá-

zadig által mentt, a' mos*

tani kemény Törökiga, és

vándorló Arabsok kegyet-

len 's gyakor száguldozlá-

saik miatt ,igen alászállott;

rnindazonáltal a' hol szor-

galmassan míveltetik má-

iglan is gazdag termésü;

bosége vagyon itt mái nap

is a' legjobb almának, kört-

vének , nyári 's öszi Ьа-

raczknak, szilvának , naez-

polyának , fügének , bal-

zsamnak, vadméznek , szi-

rupnak , - gránátalmának ,

czitromnak , narancsnak,

olajfabogyóknak , szederj-

nek diónak 's szép nagy

szöllöfürtöknek. A' vetemé-

nyes földek gazdagon fize-

tik a' mívelést jó búzával,

árpával , kölessel , babbal ,

borsóval, lencsével, ánis,

kômény 's mustármaggal

lennel, pamuttal , és igen

leles gorogdinnyével.Jó rét-

jein derék szarvasmarha ,

teve , szamár , ló, nagy se-

reg juhok 's kecskék legel-

nek. A'méhtartás nagy hasz^

not hajt. Vadak közül: ftzetf

szarvast , giméket vadsza-

marakat 's török rókákatv.

is sakálokat , medvéket, o-

roszlányokat , 's m. ef. ta-

lálni. Vizei hallal bovelked-

nek. ÉrcXes hegyei sem 1ц-

báznak , de a' bányászásra

restek mostani lakói. A*

vándorsáskák; t folding



lások , 's a* t. sokszor nagy

károkat tesznek.

Palaestiaának felosztása

külömbfeleidörenezve igen

külömbözö vala már regtöl.

A' zsidók elött tobb kis Kir-

eágokra részelve birták azt

a' Canaániták , kik több

apróbb nemzeteket formál-

tak , jelesebbek voltak a)

a' Chetiták Syriában, Heb

ron 's Bethel tájjékiban. b)

a' Jebuseusok Jebus vagy

Jerusalem körül. c) Amor-

rheusok а' Holt tengernek

nyugoti szélein fekvö Cha-

zagon Thamar vidékében

vagy is Engeddi berczei kö

rül es innen egész Hebro

nig 's a' szöllöfürtös völ-

gyig. dp Gergesenusck a'

Jordán innensö vidékeiben.

e) Heviták a' Hermon hegy-

nek töviben , Sichern es

Gibeon tájékin. f) Canaá

niták szorosabb értelem-

ben 's a' Jordánnak nyugo

ti partjain foglalnak he-

ïyet. g) Phereseusok az Ë-

phraim hegységen Sichern

ltörül. es h) a' Philisteu-

¿sok , kiktöle' tart.nak Pa-

laestina neve ered , elein-

te az Egyptomi Delta kele-

ti részeiben, es a' keleti kö-

sziklás Arabiában laktak,

innét Czyprusban 's végtére

Canaannak d.éü partjain

telepedtenek le, Kijovén a'

számos zsidóság Egyptom-

ból i45o-dik évben K. U.

ezületése elött, Josué vezére

alatt Palaestenát elfoglalta

és 12 Nemzetségre vagy is

-szovetséges statusokra osz-

totta , Jordánon túl voltak»

Ruben,Gád,'s Manasse Ñera*

zetségnek feie, Jordánon in

nen a' Manaesé nemzetségé-

nek más feie, Juda »Simeon ,

Dán, Benjamin,Ephraim,Is-

sachar,Ascher, Zebulon, és

JíaphtaliNemzetaégek foglal-

tak helyet(lásd ezék leírá sá f )

1096 esztendöben К. U. e-

lött Saul ezen Kantonokat

egy Kirs.ba kapcsolta ; Dá-

vid 1043-dik evtöl К. U. e-

elôtt minnyája Nemzetsé-

gek Királya, diadalmai ál-

tal kelet 's délfelé a' Kirs.

határjait messze kiterjesz-

tette, Jerusálemet' epittet-

te , és Királyi székül válasz-

totta, és azország követke-

zö virágzásának alapkpvét

vetette. EUünt ez Salamon

40 esztendös országlása u«

tán Roboam alatt 975-ben

K. U. elött , két egyenet-

len nagyságú országra oszoi-

ván Salamonnak nagy bi-

rodalma; ész. felé feküdt

az Israel Kirs. ezt 10 Nem»

zetségek álíttották az észa-

ki adózó tartományokkal ,

és szinte Euphrát vizéig ter-

jedett ; délnek volt a' Ju

da Kirs. ez csak a Nemzet-

ségbôl , Edom és a' Philis-

teusok tart.ból állott, ésa*

Salamon birodalmának a-

lig foglalta egy negyed ré-

szet; Mind a' kettö 722-ben

és 588 ban К. U. elött ele-

nyészet , és Palaestina Per-

siai tart. lett; vissza jöven

70 esztendö mulraa' Baby-

loniai fogságból a' zsidóság,

ezen új felosztásnak, melly

К. U. idejében is fen állott,

vetette alapkôvét, tudniil»

lik : Jordánon innen 3tart.

nyok vagy is kerületek vol

tak : Galilaea , Samaria ,

és Judaea ; Jordánon túl

pedig 8 kerületek voltak :

Peraea , Gilead, Decapolis,

Gaulonitis , Batanaea , Au-

ranitis , Trachoriitis , és A-

bilene. 636-dlk esztendöben

К. U. után elfoglalták a'

Saraczénusok , kiket 1099

dikben a' Keresztes vitézek

kitóltak , és az egy száza-

dig fen állott Jerusalemi-
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Kirs.gotfundálták ; sokszo- Palambañ , vár Achem orsz ,

rongattatások után végtére- ban Sumatra szigetben ; vi-

1291-ben ismét egészen el- dékében sok bore terem. A'

foglaiták azt a' Törökök , Hollandusoké.

"minekelötte mint egy 8o Palamot . (410-51' 10" É. Sz.

esztendövel IL András Ki- 200 44' 45" K. H.) erñs vs

rályunk alatt vitéz öseink Cataloaia Spanyol tart.ban

drágá vérével is nedvítte- egy tenger öbölnel.

tett volna a' szent föld. A* Palaae , kis parti fó a* Ma-

Jerusálemi Kirs.nak czimje, kuaiak tart.ban Afrikának

IV. Balduin unokafia' leá- keleti partjain , melly a'

nyánakJolánthának II Frid- Mozambiki öbölbe szakad.

rik Császárhoz való férhez Palánk , falu Hont Várm.ben

menetele által , a' Német Ipoly fó mellett , lakosi

. Császári vagy is a' mosta- Magyarok 's Németek, kik

ni Fels* Austria Csász. ház- fókép dohányt mívelnek ;

hoz jutott. a' Palánki dohány ismére-

Most Palaestina a' Soris- tessebb , mint hogy dícsé-

tan (Syria} török tart.ban retemet kívánná.

fekvö Damaskusi Basaság- Palanka , 1. új Palanka.

nak , a' mint fejlebb emlí- Palanka , (ó és új) mvs Báce

tém , déli részét foglalja , Várm. az Alsó jár.ban. E.

és tulajdon Vezértôl vagy Sz, 450 15' és a' K. H. 36=»

is a' mint Törökök nevezik 56' 15" alatt Ujvidékhez 6

Agától kormányoztatik : el- mfd. Fekszik egyenes , ala-

vagyon 3 ker.re oeztva : Jaf- cson 's fekete földön a' Du-

fa (Joppe( Gaza , és Ludd na mellett Illoknak által el-

(LydaosJ ker.re. Lakosi To- lenben. F. U. a' Kir. kama-

rökök , Arabsok , Keresz- ra. Lakosai Magyarok, Rá-

tény Görögök , 's Qrmé- czok 's Németek, 273*5 kat.

nyek- és Zsidók. A' katho- 2577 ó-hitü , 203 evang. és

likusoknak, Görögöknek és 127 Zsidó. Határa gazda-

Orményeknek tulajdon kla- gon termo, de a' vízárnak

etromaik vagynak. Jövedel- nagyon kivan tétettve, Va-

mét részint a' Szultánné gyon selyem fambrikája és

Annya, részint pedig a' Ka- nagy élettárja.

pudán Basa birja. FÔ vsa Patanza, helys. Anghiera Gróf-

Jerusalem. s.ban Lombardi Velenczei

Palafugel , hegyfok Spanyol Kirs.ban Olasz orsz. ban

orsz.ban Cataloniában, Pa- fekszik a* Lago Maggiore

lamostol 2 mfdre fekszik. . délnyugoti partjain ; va-

Valagatcherry , hely. Mysore gyon egy Gymnasium ja.

tart.ban Decan orsz.ban Os- Palaói v, Pelewi stigetek , (8o

tindiában. Paniani fó mel- E. Sz.) Asiához, némelyek-

lett , hegyek böztt. 1767 töl Ausztraliához tartozni

megerösittetett, és erós szo- állítatott csoport szigetek

ros járás Malubár és Coro» napkeletre, általjába v¿ve

mandel köztt. mind csekélyek , de gazda-

Palais , vs és kikötß Belle Isle gok fekete Indiai draga fá-

szigeten Morbihan Francz. ban (Ebenfa) Pálma dió-

oszt.ben 550 h. 2500 I, üz kokus, czitrom , narancs,

halászatot « vagyon sóak- betel, merges manschin ell-

nája. fában's rnáshülombféledé
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lidrága gyümölcsban, 's jó alatt. Kírálya e* szigetnek

halakban. Lak. békeség sze- egy rés/.én , és a' czinnel

retôk, tulajdon Fejedelme- gazdag Bankai szigeten u-

iktöL kormányoztattnak. ralkodik, és kimondhatat-

Nevez-etesebbek e' szigetek lan nagy kincsnek birto-

közül a' Kururara , az kossa lennie raondattatik.

Orlong. Birtokossa fi egyszersmind

Palaznak, kismvs Szala Várm. a' Passunahi Tart.nyok is ,

Lovas szomszédságában. F. mellynek 4 egymástól füg-

U. többek. Lak. Magya- getlenPandscheránjai vagy

rok részint kat. részint pe-r fejedelmei vannak. Az erö-

dig protest , oszveséggel sített ffi vsa;

csak 200 van szép jóhatára Palembang , itt birtak a' Fran

's vásárj ai. cziak kereskedö helyet ,

Paletina Tovn, helység Hiber- mellybfil , borssal , aranyal,

niában a' CarlowGrófs.ban gyémántal, 's czínnel ke-

mellyeta' ñera rég múlt reskedtek.

zavaros idfikben hazájokat Pal en Chalençon , vs Fr. orsz.

elhagyo Fal&tinatusiak épí- felsö Loire ószt.ban 2850 1.

tettek fei. Patencia , vidék Spany. Leon

Palatschia , 1. Milet. ffi tart.ban 112510 lak. FÖ

Palavan , 1. Paragua. vsa:

Pulazzuoh , (450 26' 54" Ê. Sz, Patencia , helyesen épült vs

28o 29' 3.3" K. H.) vs Lom- Carrion fó mellett, 9,590 I.

bardi-Velenczei Kirs.ban O- » Van egy PAispöksege , ekes

lasz orsz.ban a'ßreeciai kör- Káptalan temploma , 2 be-

nyékben , számlál 3030 lak. tegek házai , 's пега meg-

Palaizuolo , vs Sicziliában Val vetnivalo gyapjó. gyarató ,

di Noto tart.ban 6000 lak. flanel és kalap ifabr.

Paldu , vs Katmandu tart.ban, Palenzi völgjr , Bollenz, Valle

Nepal orsz ban, Asiában. di Blegno v. Bregno , egyik

Paleacate , Palliakate , tulaj- az Olasz országi, de hajdan

donképen Valiakada Ctészen Hélvetiához tartozó 7 Tiszt-

nagy hegyet, v. nagy által- tartóságok közül hason ne-

menetelt) szépen kimívelt, vü kis vssal , és egynehány

's nagyon népes, azelött a' falukkal Olasz ország szé«-

Hollandoké , most az AngQr lein , ész.ról a' felsöbb Grau-

loktól elfoglalt tengeri vs bündeni szovetséggel kor-

Coromandel partjain , kele-r nyékezik ; a' 3 Erdfi vsoktól

ti Indiában, a' Palier folyó fiiggött.

torka mellett. Van e£y Gel- Palenzuela , vs Spanyol orsz.

dria nevet viselfi erfissége , nak Leon föbb , és Falencia

alkalmas kikötä torokkal. nevü kissebb tart.ban 2000

Készít igen jó pamut, ki- lak.

vált Gingán nevü portéká- paíeocastro , vs és erfisség jó

kat , és szép csíkos selyem révparttal Candia Török

zseb- kendfiket. Vidékiben szig.nek napkeleti partjain.

közel a' vshoz fekàzik egy Paierai , Panormus , ("38° 6'

3 mfd. kiteriedfi tó. 44" É. Sz. 31' 32" K.H.) ré-

Pakmhang , ors/ág a' keleti In- gi , gazdag 's pompas fo vsa

di ti Szúmatra ezigetb. azr Siczilia szig.nek Val di MaZf

elôtt a' Hollandok oltalma, zara nevü tart.ban fekszik

щкх most az Angolhatalom éjszaki partjain szép kis ö



• — 97

bolnek szuglyában.Pallegri-

no és Capo Saffarano fokok

köztt , köreben 6 olasz mfd,

et foglal. Nera reg lakhe-

lye volt a' Siçziliai Kir.nak

és a' Kórmányszéknek; most'

ezékeegy Erseknek, ki egy-

•zersmind Sicziliának Pri-

mássa ; jeles Universités-

nak , melly egy gazdag pénz

gyüjteményes szobával, és

helyessen elrendelt csillag- •

vizsgáló toronnyal kérke-

dik. Száma lakosinak 140000

nevekedik ; vannak 10 pléb.

és számos filialis tempi. 3

Jesuiták Collégiumjai ; 8-

Apátsága ; több mint 70 kü-

lombféle Szerzetesek , Kla-

stromal ; 3 beteg és .3 árva

házai. A' vs szép rendben,

jó ízlettel , és pompásan va-

gyon építve kerék forma

ban , köfallal 's sánczokkal

erösitetik , két nagy és kis

révpartjait ugyan'ífcnnyi e-

rôseég (citadelle) óltalmaz-

za i 4 fo és II mellékes Ka-

pui. Két fö útszái, melyek

éjszakról délnek , 's kel.röl

nyugotnak tarto egyenes

iráriyzásban 4 kijzel egy for

ma részekre osztiák a' vst,

kôzépben öszvejöven nagy

szép két oszlopokkal , és u-

gró forrásokkal ékesített

nyolczszegü piáczot formál-

nak. Ezen kívül ékességei-

hèz . tarfoznak : a' kLrályi

pompas nagy palota, ezu-

tán ismét az Al-királynak

széke , a' régi • la Zisa még

hajdan a' Sz*araczénoktól é-

pítetett palotü , az Erseki

templom , a* köz könyv-

tér , a' kellemetes la Mari

na nevet viselö sétálóhely

a'tenger partjain a'szózang

és muzsika szöngösdi épü-

let, melly az efféséeces séfé-

íó helyet gyñnyorüséggel

kellemíti ; a' Flora kerrje 's

t. m. Kereskedéfte virágzik,

révpartjait eszt.ként közel

¿00 hajó látogatja , tárgyai

ennek a' föld termése ; u.

m. gabona, bor, olaj, déli

drága gyümölcs, és kivált-

képen a' selyem fabr.ban

készült portékák. Különös

jelessége e' vsnak a* Sz. Fe-

rencz Szerzetesseinek egyik

klastromában találtató kr'i-

pta. Fekszik az említett

Szerzetesek klastroma közel

a' Zisai palotához, és kívül

kellemetes árnyékos fákkal

kerítetik, Bémenvén a' lila»-

tromban egy gyönyörti ker-'

ten által, melynek narancs,

cziprus , ésjuharfái Iegéde-

sebb illatot terjesztenek ,

az ember a' holt tetemes

boltozathoz érkezik , mely-

be egy sôtétes 40 grádics-

ból álló lépcso vezet le ,

itt hosszú folyosók vágják

keresztül egymást , és sem-

mit sem látni egyebet, mint

az emberi dolgoknak végét

a' mulandóságra emlékez-

tetft hathatós tárgyakat*

Mind a' két oldalról szám-

talan vak ablakokban holt

tetemek , nyakok a' falhoz

lévén kötve , barna Kapu-

czinus csuklyäkban öltözve,

foglalnak helyet; ezen ki-

száraztott testek , vagy so-

kan közülök csak felruhá-

zott csontvázok , az ezek

köztt találtató sokféleség ,

a' halál erhésztésének rit-

kább péídái , a' tudósítá-

aok , mellyeket illy alka-

lommal a' kalauz külömb-

féle tetemek felöl tesz , oly

gondolatokat , 's érzéseket

támasztanak a' jovevény-

ben , a' millyenekre czélo-

zott az élet kellemeinek

komor megvetöje, a' ki t.

í. a' magános barát életet

feltalálta. Fenn állanak &'

bísdedek száraz tetemeílf ,

kik felettébb koráüt elköL
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töztelt. Ezek felett helyhez-

tettek azoknak a' testeknek

koponyájok , mellyek vagy

mar a* boltozatban helyet

nem kaptak , vagy a' rot-

hadás által öszve omlottak.

Véget szül az utolsó ora

mindert ámításnak ! — itt

nyújt mindenik egy czédu-

lát , nevének 's kiköltözö

esztendejének feljegyzésé-

vel , hathatósan emléke/.-

tetvén a' sóhajtó halandó-

ságot arra az egyenlftségre,

melly az utolsó lehelettel

kezdödik. Jelesebb holttes-

tek közül valók t a' Túnisi

Fejedelemnek (Bei) a' ki

éltében a' Keresztény Reli-

giót felvette , holtteteme ,

melly most a' többi kö/.ött

királyi koronával ékesítve

itt All , elegendôképen hir-

detvén a' koronának sem-

miségét ; egy Szerzetesé ,

mellyröl a' rege azthirleli,

hogy félszázad alatt min-

Palet, helys.Franc. orsz.b an,

az also Loire oszt.ban Ser-

re fó mellett 600 lak.kal ;

születéshelye Àbaillard Pé-

ternek.

Pálfalva, Pálworze , Tót fa-

lu Liptó Várm.ben , szám-

lál I90 kat. és igo luth. 1-tk.

kat; van egy serfö/6 's pá-

lioka égetft háza. Lakoei

leginkább szekerezésbnl é-

lödnek , Pozsony körül is-

méretessek a' Liptói s/.ehe-

resek , ök hordják nagyobb

részint a' keresked&i porté-

kákat az orsz.nak minden

részei felé.

Pali , a' Birmannok szent

nyelve.

Poliacate , 1. Paleacate.

'Paliamkotta , nagy és jól meg*

erftsített vs Travamoreben,

keleti Indiának Malabar

partjain , vtnnak pamut

Btövö fzékei. Tinevelli vs-

tól esa к egy folyó által vá-

lasztatik.

denkor kiterjeszté karjait Valiuno, 1 Pagliano.

a' barátságos elfogadúsra , РаЛЧяг, v.Palikats- heri, nagy,

jeles > és f'elet tébb erfts vsvalahányszor Szerzetes tár-

sai közül valaki e' nyugó-

vó helyekben leszállott. —

Kornyékében a' vsnak fek-

szik ;

az Angolok Mysore tart.b.

MádrAszi Helyts.ban , fek-

szik Panianifónak két kar-

jai között.

Pa/a^oma,esztelen czifraságai Yalank , sánczkaró g — 9 láb

végett felettébb járatos me- hosszú , hegyes és gömböjü

• i^i-iuA* /Tii^acA »1.. vastag , várakban , tábo
zei mulatóház. (Olvasd er-

röl Barthel utazónak Ill-k

könyv. 718 lap.

Palestrina , keskeny sziget Ve-

lencze vssa mellett, ész.ról

a' Malamoccai révparttól ,

délrol pedig egész a' Chiog-

giai révpartig tellyes ker-

tekkel, 's mulato kastélok-

kal ; vagyon nékie egy ha-

sonnevü fója , és 6000 lak.

Palestrina, ha j dan Praeneste,

9

rozásokban fokép használ-

tatnak.

Válinyelv , a' Tudósok nyelve

Indiának nagy részében ,

u. m. Ceylan , Ava , Pegu ,

Arakan és Siamban. lllyen

a' Hindustaniak ~6anscritje ;

és ha merem hasonlítani

Hazánkban a' deák riyelv.

Holt nyelvek közül való, és

c.sak a' Tudósok élnek véle.

vs az úgy nevezett Campa- Salisse, (la) kis vs 's ker.béli

ffna di Roma tart.ban, az vs Franca, orsz.nak Allier

ügyházi Birtokokban » szé- oszt.ban 140 h és 3000 lak.

ke е°"У Püspöknek ; némely kik timérkodnak , vásznot

ezép régiségeket mutogat. ezovnek, é$ gabonával, len
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van egy a'mezelgazdaságro.

üggyelö társasága, e' czim.

alattza'mezönek baráti.Szá-

mos konyvtárjai, 3 könyv-

nyomtató müvei; selyem

és gyapjú fabrikái. Keres-

kedése is nem megvetnivaló.

Bel , vászonnal , marhával,

'sbörökkel kereskednek.

Palies tava, Szabadkavsa mel-,

lett Bács Várm.ben; köreben

foglal közel 3 mfd. és né-

mely helyet 5—6 öl mély-

eéggel bir , feneke ezék só-

fc¿l fejérlik , innen vize sós Palma , szig. a' Nápoly országi

lévén-, némelyeknek ásvá- Terra di Lavoro, tart. keb-

nyos ferdö gyanánt ezolgál. lébe, 6340 lak.

Palk-átja, tenger ezorúlat az Palma, vs a'Lomb.Vel.Kirs.Na-

innensö Indiának délkeleti visonefó mellett, aooolak.'s

csúcáa, más részrôl pedig erôséggel.

Czeilan szigetje között. Palma , vs és kikötö hely Si-

Paliant , vs , kastély 's urod. cziliéban Val di Mazzara

a'Juliacumi(Jülich) Herczs. tart.ban kereskedésbôl él.

benjfamiiiaháza hason nevü Palma, egyik a' Canari szi-

Vesztfáliai és BelgiomiZász- getek közül az Atlantikumi

lös úrnak.

Palliakate, 1. Paleacate.

PallUi siigttek, (i5° зб/ D.Sz.)

129* N. H.) esoport szigetek

Australiában az alaeson v.

is Veszedelraes szigetektôl

és/.ak riyugotra¿

Palma, vs Portugallia orsz.

Estremadura tart.ban Cad-

raon folyó mellett.

Palma, С37°40' É. Sz. 11O 31'

К. H.) vs és kastély Spanyol

orsz.ban Cordova tart.ban

Xenil fó mellett, gránátal-

mával bövelkedö vidékben.

Palma, vs Spanyol orsz. Se

villa tart.ban 6000 lak.

Palma, rftegerösitett fö vsa

Mallorka szigetnek, fekszik

tengerben ( a8° 30' É. Sz. )

hossza ,5, széleseége 4 , а/,

egész térsége pedig 120 Q

mfd tészen ; tamadt a' föld

alatt való tüz által , van

egy magos 's meredek he-

gye , mellynek esúesa üst-

hez hasonló formât képez;

az egész szigetnek ebben aa

egy hegyben találtatik egy

kút forrása. Levegöje,a' par-

tokon forró, a' hegyeken hi

ves és telen elég hideg. Ter-

meszt hires borokatPalmen-

sekt névvel, nádmézet , déli

drága's más külombféle gyü

molcsoketjfákat'sa't Száma.

lak.nak 30100 nevekedett.

Fö vsa St. Cruz de la Palma.

: egy öböl mellett délnyugoti Palma/ola , kis sziget, Corsiká-

partjain alkalmas kis rév- hoz tartozandó, csak egye-

parttal , és 30000 lak. Szé- dül halászok lakják.

Ье a' Baleari és Pythiusi Palmanuovat, Palmanova, (45O

szigetek fö Helytartójának, 49' 15" E. Sz. 30O 35' ií"K.

egy Piispöknek , 's egy Uni-

versitásnak. Házai csupa

kö ; 's diszes söt pompás

épületeknek is lehet állita-

ni , de útszái keskenyek 's

setétek. Jelessebb épületei:

H.) vs és erös határvár

9 bástyákkal és 4440 lak.

fekszik Natisone folyó mel

lett , a' hajdani Velenczei

Friaulban, most Lombardi-

Velenczei Kírs.ban.

a' Helytartó háza, a' szép Palmara, Palmaria, kissziget

gothusi fö templom, a' püs- a' Genuai tengernek keletí

pöki palota szép kertjével,

a' pompás Kalmárság Haza

(Börse) a' tanács há« , és a'

Játék szín» Többi között

partjam, fekszik a'Spezziai

öbölnek bémenetelén, Porto

Venere mellett, mellytöl

egy igen keskeny tenger sz»,-
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rulás által valaeztatik, szép

legelöi jó marhákkal tel-

lyessek.

Palmarola, egyik a* Nápolyi

Terra di Lavoro tart.hoz

tartozó Ponti szigetek közül

igen meredek a' fold alatt

való tüz által eredett, senki

sem lakja, Ponza szigettol

1 mfd.esik. A' halászoktól,

kik mindenekért ott északat

rem tôltenének , és a' köz-

ség hitele szerént, mint ná-

lunk Sz. Geliert hegye, bor-

zonkányok 's gonosz lelkek

lAkhelyöknek tartatik.

Palmas , határ folyó Ó - és

Uj-Mexikó kÖzött Ameriká-

ban, a' Mexikói öbölbesza-

kad.

Palmas, Cindad de las Palmas,

fft vs Canaria szig.ben Nyu-

foti Afrika mellett egy ö-

ölnek partjain , van he-

lyes kikötö helye. és 9440

lak. lakhelye a.\ Spanyol

Helyt.nak , egy Erseknek ,

számos tempi, okkal 's l.Ias-

tromokkal. Birják a' Spa-

nyolok; ez az elött Canariá-

nak hivattott.

Pálmela, vs Portugallia Kirs.

ban Estremadura tart.ban

van egy hegyen épült vára.

Pálmafa sziget , egyik a' Mahé

vagy Seichellesi szigetek kö

zül az Indiai tengerben, e-

gészlen erdösseggel fedezte-

tik , és fökepen böven ta-

lálni itt az ugy nevezett ten-

gerikokuszdiófát, mellynek

hazáia nem rég találtatott

fel, és gyümölcse nem más

mint a' Maldiviai dió,melly

az elött az Indiai tenger

^artokon a' vizböl szedet-

'tetett fel, és hajdan igen

nagyrâ becsültetett , mivel

ennek héjja aVégieknél igen

hathatós orvoságnak tar-

tatott a* méreg , a' nya-

valatorés , és a' vérhas

elleru — Birtoka szi-

get^egy független Mahome-

dánus fejede'emek.

Pátmafok(C&bo des Palmas) 40

¿¡o'fí.Sz.^fok d'Bors pirtokon

, felsôGuineà.ban,nevét a' sok

Pálma iáktól, mellyek a'

két dombokat a' íoknak u-

gyan annyi fó részeit bo-

ritják , kölcsönozte vala.

Palmerttoni szigetek, (18o 4 D.

Sz.) csoport szigetek Aus-

traliában ; számlált.ttnak

ôszvesértgel lo¿ m 'llyek ejry-

mással Kláris zátony által

kap^soltatnak, »ürü kókusz

erdök fedezik, böv.-lkedik

külombféle tollas állatok-

fial, tengeri rákokk I, hal-

likkal; kár hogy illy jó

fold még eddig lak alan.

Palmosa , 1. Pathmos

Palmyra, regenten hires vároa

Syriában , P tlmyrene tart.

ban, termékeny es vizes kor-

nyékben, mezo homok pusz-

ták között, Syria partjai-

tól 203, Damaskustól 176

mfdnyire. PJinius (V. 21.)

idejében rövid idöig jeles

koztársaságot képzelt ; az

Ész. Szél. 34o 10' alatt fek-

szik a' Syriai pusztában. Az

elött Thamar v. Thadmor

nevet viselt , melly Pálma

vst jelent. Eredete a' leg-

homályosabb régiségbe e-

sik. Hathatós ved falavólt

Palaestinának az Euphráti

és Arabs ragádozók eilen,

és egyszersmind lerakodó

helyek a' keleti és nyugoti

Asia videkeiböl jövft keres-

kedöknek; virág/.ó kereske-

dése , kiváltTraián Császár

alatt , a' ki a' vst tart.ával

eggyütt a' Romai birod hoz

kaprsolta , hiressé lön és

gazdaggá. A' legfényessebb

épületek és paloták ékesítet-

ték a' vst, mellynek mohos

omladékai , ámbár két iz-

ben dúlatott légyen fel, ál-

mélkodást gkoznak. ElöszÖr

, . Aure
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Aurelian Császártól förgat-

tatott í'el , a' ki a' hires Ze

nobia Fejedelemnét, kinek

tanitója 's tanácsosa vólt

Looginus1 Phil, nagy dicsö-

séggel a' vsnak megadására

kénszeritette. Nein sokára Patota, Ca7° Ч' Ése. Sz

ismét vissza nyeré elöbbi gyar mvs Veszprém

díszét ép virágzását , miglen

K. U. után744 évben a' puszi-

titoSaraczenektöl végso çsa-

pását fogadta vólna el. A'

múlt Századnak közepe fê

lé némelly Angolok felta-

lálák már egészen feledé-

kenységbe témetett jeles dü>

ledékeit , mellyek közötta'

legfezebb márvány oszlopok,

templomok és tornyok, gö'J

rög, deák 's palmyra i nyel-

ven talállató felülirásokkal,

nevezétesek. A' legrégibb

omladék K. U. születése u-

tán a' 3századból való. Pal-

mira nevé már Királyok £

könyv 9 18 jö elö Salomen

idejében. Most fenyes düle-

dékei között nyomorúlt

ïhadmor nevü falufekezik

szegény lak.kal.

Pato , vs az innenso Nápolyi

Herczs.ben Nápoly orsz.ban

2390 leih/. : ,

Palocsa , tôt mvs Sáros Várm.

ben Tiszán innen Poprád

mellett. Birja Palocaai Ног-

váth Záezlós úr, kinek itt

diszes kastélja és gyümöl-

csös kertje tekintetre mél-

tó ; 760 kath. lak, . ■■

Palomas, a' zöld sziget > Spa-

nyoJ orsz. Sevilla tart.ban ,

Ossuna nevü erosségel.

Palomera , ki$ vs a' kôzép ten-

gerben fekvö Mallonkaazi*

getnek észak nyugoti part*

jain.

Paloagala , egy Schaggai Her-

czegnek széke Matamba ki*

ráls.yban Alsó-Guineában.

Palos de Maguer , vs a' Spa-

nyol Sevilíai tart.ban mm

messze 4 into fónak torká»,

HÜB. LEX- IV. ПАИ.

tól 500 lak. és egy kikütö

helyel , ebböl induit el.

1492 Kolumbus Kfistóf az

új világ' , szerencsés kime-

netellel koronáztatott ke-

resésére.

Ése. Sz. (Ma^

, - Várm.

ben ; fekszik az ország út-

baU ßörhegye alatt , Vesz-

prémhez 2 \fi Fejérvárhoz

pedig i mfdre napkeletnek

gyönyörüsegee vidékben.

Lak. kath. ret'or. evang. és

a' mindenüt tenyészô zsi-

dók; dszveséges számok $ooo

re nevekedik. Foldes Urai

a' Vasonköi Zichy ©rofofc ,

a* lfiknelt egyszeremind ré

gi vttrával, és ú¡ fényes kas-

telyával ékesítetik. E' je

les épüíeteken kívül szép

szentegyháazal is díszésítet-

ték a' vst toldes uraságai.

Vagyon posta háza. Határ-

ja két szak&ezokraosztatik,

és bator tolde nem keves»

kövecses, meg terrai mind

az által mind az. ftszi, mind

à' tavaszi veteményt, tisz-

ta buzája különös ero» tész-

táju. Erdeje vadakkal bö-

velkedik ; szöllö hegyei )ó

bort termök ; két kallója

is van. Itt találni ama hi

res feneketlennek tartatott

Kikiri tóra is , mellynek

vize régi idökben nagy fa-

rágott kövekböl rakottgát-

tal fenhtartattván , igen

nagy halas és madaras ta-

vat szolgáltatott, most már1

az leeresztve léven, csak a'

folyása vagyon meg, melly

több malmokathajt. Innen

veszi a* Sárrétje maga ere-

detét. Hajdani várát, melly

külombféleszomorú viszon-

tagságobo» tnent által , Uj-

laky Miklós kezdé é-

píteni. Palota kôrhyéhe

egyszersmind hajdani dicsö

Mátyás királyunknak ked-

$
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Ves mulato helye volt.

Pulotàs , magyar falu Nógrád

Vârm ben, Eszterházy Her-

czeg birtoka. Van egy kath.

tempi. Miyel szöllo hegye-

liet , jó dinye földet.

Palotta , mv8 a' Horváth ka-

tonai Vidékek szélein 670 b.

es 4690 lak. • .:'

falten, kis folyó v*-gy inkább

patak Felsö Stajer orsz.ban

e' Judenburgi ker.ben ered

a'Rothenmanncrtaurn mel-

lett, Geishorni tavat csinál-

ja ,bR othenm ann mellett el-

íolyván az Ensz fóba öm-

lik.

Paludet m«gerßsitett Török vs

Ôrmény orsz.ban Euphrat

keleti karja, vagy a' mos-

tani Morad-Siai folyó mel

lett , gnbacsal kereskedik.

Palus MaSotis , hajdani neve

a* mostani Asovi tenger-

nek. ■ •-.

Palvan , 1. Paragua.

Parrai on , fó Francziai Ouiá-

nában déli Amerikában,

Pambuhalessi, (a' hajdani Hie

ra polis) kis Asiában nem

anessze Koloszótól, egyszép

- 150 lab. hosflzú Oszlop sor-

xal, melly a' diszes nagy

ïészént kö sziklába ásatott

játék ezinbën végzíjdik. '.

■Jt'amele , eggyik a' 14 legöre-

gebb Báróságok kozûl a'

hajdani Auetriai Flandriá-

• ban most Belgiom Kirs.ban

Dem messze Ninovetól.

Fumiers, Apamia, (430 6'44"

É. Sz. 19o 16' si" K. H.)

nagy és diszes vs és ker.béli

hely déli Fr, orsz. az elfttt

Foit Grófs.mostArriege oszt.

Arriege fó partján , szám-

lál looo h. és 6170 lak. fá-

hrikái, mellyekben kala-

pok , süvegek, 'svászonbé-

ezül , nem külömben keres-

kedése is virágzik , melly-

nek fftbb tárgyai gabona,

bor, gyümoíc* , maiha.

eajt 's a' t. Van egy ásvé-

nyos forrása is.

Pampa, l. Bamba.

Pampangue , tart. Luzon szi-

getben , melly egyik a' Fi-

lipi szigetek közül valo ,

125000 lak. ЪНшек szoká-

eaik 's erkölcseik a' Taga-

liakéhoz hasonlit , de kii-

lön nyelvet beszélnek; ga,z-

dag a' tart. nádmézben , '»

dohányban, hegyei ha á-

satnának , aranyat is ad-

nának , számos fóktól ned-

vítetik.

Pamparato , vs Sardinia Kirs,

nak Genuai Herczs.ben 2530

lak.

Pampas , egy Indiai nemzet-

ség Spanyol déli Ameriká-

Ьап.

Pampatár , kikötö hely Mar

git Spanyol szigetben Nap-

nyugoti Indiában.

Pampelona , Fampluna ; Pom-

pejopolis, régi, megerosí-

tett és egy öt szegü erÖs-

eégtôl oltalmaztatott v6Spa-

nyol országi Navarrai tart.

nak föhelye , a'Pyrenaei he-

gyenek töviben épült Arga.

folyó partján 1634 ház. és

14050 lak. Széke egy Püs-

pbkségnek, i4ispotályokat,

és egy csekély Universitást

találni benne. Vannak posz-

tó , hamis porczollán (fa

jen ce) fabrikái. Eddig az

Alkirálynak itt vólt lakhe-

lye.i8i,3Mindenszentek nap-

jánCapitulatio által a'Fran-

cziákkezeibólHragattatotf.

Pamphylia , ország hajdankis

Asiában , ny.ra Lycia , kel.

re Cilicia , ész.ra. Taurus

hegy és Pisidia, délre kö-

zép tenger között. Folyó

vizei voltak. Cataractes ,

Cestrus, Eurymedon; tava:

Capria; hegye: Taurus. Je-

les vsi : a' "tenger parton t

Attalea (Apost. csel; 15, 25.)

Side, fñ vs Minerva tempb

1



- » -

ával. "Benni Cestrus vizé- " rin orsz.ban Ostindiában»

nek nyugoti partján, máso- Cochin Kirs.ban a' tenger-

dik fö vs (Apost* csel. 13, töl mintegy 30 mfdnyire.

13. »4» *5.) Minerva tem- Királyi mulató hellyel.

plomával; 's a' t» Panari , egyik a' Lipari szige-

Pamphlet , Angliában repülö tek közül Siczilia partjain,

irmányt jelent, melly fö- kietlen, és igen csekély mi-

képen az esztendö v¡ nap nüméséggel bir.

tárgyait veszi rostára. Panarmau, Panaruean , Fran-

Pampus , ezen nevezetet az Y cziák vsa Javaszigetnek ke-

vizének a' Zuidi tengerben leti partjain a* Palmahuani

való bé folyása viseli déli tenger szorulat mellett egy

Hollandia tart.banBelgiom tüz okado hegynek körie-

orsz.b. mellyen az Amster- ben; van jó kikötö torka J

dambólTexelbe menohajók- fiskásával , borssal , kavé-

nak kell ált' eveztetni , bár val, 's külombféle s/.üttma-

ez igen terhes légyen a' nagy teriával , és az elött rab-

hajóknak a' viznek csekély- szolgákkal is kereskedett.

sége miatt. Panaro, fó, a' Modenai Herczs.

Panama, vagy is a' Dariai bü- ben ered az Apennini bér-

rü tartom. a* Spanyol Uj- czekböl , és a' Frignanói

Granadai Alkirálságyban , völgyben Scultena nevet vi-

déli Amerikában a' két Pa- sel, innen alább Panaró-

naraa és Dariai öblök köztt; nak neveztetik, és Modena

partjai berczessek 's sürü vsnak déli kapuja elött el-

erdökkel fedeztetnek , bel- folyván Buendeno mellett

sei termékény szép völgye- Pó folyónak egyik karjába

ket foglalnak. Ezen bürü v. szakad. Jeles csata tórtént

földnyak csak 12 mfd szél. éa itt az 1815 esztendönek-Sz.

alapját a' tbmött Cordille- György havaban a' Nápoly-

íási bérczeknek kö sziklái béliekkel Murât Kir. alatt»

állitják, melyek által mind Panaruean , 1. Panarman.

eddig az Atlantikumi ten- Panay i termékeny, de egéség-

gernek a' nállánál 40 láb- telen szii^et a' Filepi sziçre-

bal alább fekvö déli, vagy tek kb/.ül , mellynek lakosi

kozép tengerbe ált sz* ka- külombféle szép materiát

dása gátoltatott. — A* készitenek* Fö hely benne

régi lakosi e' bürünek csak Antigüe.

178,5 ismérték meg a' Spa- Pancalieri , kis vs Piemontban

nyol uradalmat. Fö vsa't a' Sardiniai Kirsten, Pó fó

Panama, (9O E. Sz. 81o 48' w" bal partján 2490 lak.

K.H.) erös vs hason nevü Pauvanará , kis vs a' Lombar-

foljfónak torkánál a' Pana- di-Velenczei Kir.ság, Pavese

mai öbölben , terjedtkülsö tart.ban Olasz orsz*ban, Pó

vsokkal, számlál 6000 lak, fó jobb partján.

fekvése egéségtelennek ál- Paneras , falu Anglia ofszág

lítattik. Lakhelye egy Pus- Middlesex Grófs.ban nem

pöknek , és felsö Torvény- messze Londontól ; van egy

széknek; igen alkalmas rév ásványos forrása ; marha

partnak, mellyet a' gyöngy orvos iskolája , és más or-

szig.k formálnak birtokossá. vosi intézetei.

Panani, Panami, népes erö- Partcsova, Panlsrhova, (44o 43'

eitett vs Calicut, v. Samo- 16" E. Sz. 37" 30' К . H.) у#

6 *
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és erosség ff Temesi Kernet

katona vidékben,nem mesz-

s/.e a' Temes vizének a'

Dunában keveredésétôl ;

kies , szép pamut es sze-

derfa novevényekkel béül-

tetett térségen , számlál 819

ház. és több mint 9000 lak.

kat. Van egy kath. és egy

Dem egyesült Görogok tem-

ploma, 1 Királyi kaszárnyá-

ja ; diszes fö Strázsa pia-

cza; alkalmas vendég foga-

ket 's siereteteket koronás

fejedelmekhez 's hazájok-

hoz, a' Pandúrok sem vol-

tak utokók, Báro Trenktöl

vezéreltettvén, remiiléssel

töltek az ellenség rendeit

's földeit; halhatattlan lész

emlékek a' Bajorolmál. Öl-

tözetek térdig érô feketé

s/.ür , bövebb veres vagy

kék nadrág, és veres sapka

fedezi f'ejeket , az említett

haborában veres köpenye-

dója; Contumácz háza ; pos- - gekkel ruháztattak ; fegy

ta hivataljà; )ól elrendelt

nemzeti iskolája; sóhivata-

la ; de útszái nem leven

kirakattva , sárosak. Lak.

Oláhok , Ráczok , Czinczá-

rok , v. új Görögök és Né-

metek. Kereskedésre, a' To-

rökkel való szomszédság vé-

get , igen eleven es" nagy

hasznot hait.

Ponderen, falu fels5 Isala tart.

ban Belgyiom orsz.ban 570

lak. a' hol az új mestersé-

ges folyó (Pandersgat) kez-

dödik , mellyen a' Rajna vi-

ze áltfolyik, és igy a' Vaal

. i viizétbl választatik,

Pandimala , 1. Madura.

Pondorf, Horváth falu Mosony

Várm.ben fekszik a' Pozs«-

nyi országúton, melly So-

pronba vezet , van egy sa-

létrom fözö házá. F. U. Gróf

verekegy hosszú csojü pus-

kából , egy pár pistolyok-

ból, mellyeket derekon vi-

selni szokott széles övben

dugnak, egy görbe kardból,

és 2 török késekbol all. Most

.mar 17.50 eszt. ólta rendes-

sebb lábra helyheztettek ,

és a' határ örzö .katonaság-

hoz számláltatnak.

Paneas, mvs Hermon hegye

alatt , a' Damaskusi Basa-

ságban. Itt volt egykor Cae-

saraea Philippi , mellyben

I. Heródeenek ií'jabbik fia

Augustus Császárnak pom-

pás templomot építtetett.

Pangaeus, nagy bérczek Europ.

Tösök birod.nak Rum-Ili

tart.ban mellyek a' Haemu-

si hegyeknek mint mellé-

kes ágai e' tart.ok szélèin

dél felé alá terjednek.

Harnach. Számlál 1750 kat. Pangarajung , ta vsa Sumatra

lak. tulajdon pléb.

Panrfí/rjfaluPcstyrm.'SóIti Jár.

Innen kolcsonózé a'Serbiai v.

isRácz gyalogság,Pandur ne-

vét.Eleinten ezt a'tá j ékot fog-

lalták , és részint hegyek-

ben 's erdôsségekben , ré

szint a' nékiek mutatott

belységekben laktak; kapi-

tánnyok Haram - Basának

neveztetett ; az Austriai ö-

rôkségi iuss felett táma-

dott veszélves haborúban ,

mellyben ôseink ollyhat-

hatossan mutaták hüsége-

szigetben fekvö Menangca-

bo tart.nak , mellyben ai

Angoloktól igen becsben

tartatott török puskák, 's

más filigrán munkák ké-

szítettnek.

Pangasinan , tart. Luzon szi-

getében, melly egyik a' Fi-

lep szigetek kozui ; lakosi

erösek '5 vitézek , terme-

tekre nézve alacsonok, cse-

lekedeteikben igen akara-

tossak , de mind ezek mel-

lett eleven 's vidám

nemzet : abrázat '«

egy

nyelv



béli kifejzésekben bülomb-

féle szép tulajdonságokkal

birnak.

Pangatteran , egyik a' Suluh-

szigetek közül keleti Iridia

ban , Spanyolok birtoka.

Pangan, vidék Bajor orsü. Szal-

zach ker.ben marhában, 's

banyákban gazdsg.

Pango , tart. Kongo Kirs.ban

Alsó Guineában, Sundi és

Batta tart.к közöttjcsaknem

egészen isméretlen, kivévén

hason nevü fö vsát Zaire

fó mellett.

Panhapel , kis vs Malabarban,

Gangesen innensö fél szi-

getben , Ostindiában. ¥'6

helye egy kis tartom.nak,

meílynek tulajdon Királ-

lya van.

Panicolo , vs Nápoly orsz.ban

hason nevü tart.ban 3i8o

lak.

Pani-Pul, v. Pani-Ful, tó Se-

negambiában , Senegaltól

délnek, melegebb részeiben

az esztendönek nagy részint

ki szárad, és akkor bé plán-

táltatik.

Pani*siort,vs Franczia orsz.nak

Loire oszt.ban 3200 lak.

Pañim , fóvíz ; ered Rum-IIí

tart.ban Török birod,ban

és nem messze Rosikótól a*

fekete tengerbe végzôdik.

Panke , kis fó a' Brandenburgi

kôzép Markban ; forrási

Bernau köreben találtat-

nak , de késobben máshóva

tekerítetett folyása, 's most

Berlin mellett a' Spree vi-

zébe végzftdik.

Patínela, 1. Pannala.

Pannonia, néha Peaonia is,

hosszii térségen ny.ra Nori-

cum, északra Duna, keletre

fel. Moesia, délre Dalmatia

köztt terjedett el; 's igy ma-

gába foglalá Austriának

Bécsi Erdón alól levo részét,

Magyar orsz.nak Dunán tul-

aó reszét, Slavoniát Száva

befolytáíg, és Bosnia, Cro

atia, és Carniolia részeit. A*

B-ómaiaktói Rába vize men-

tere nézve, felsö, nyugati

és elsö ; alsó , keleti és mi-

sodik részekre osztatott.

Az alsóban a* Száva és Drá-

va köztt lévô része Interam-

jiia, 's a' két Száva par-

tjain lévô riparensis név-

vel külömböztetett ; a*

felsôben új tartománytszer-

zett Galerius Maximianus ,

's felsége nevéról Galeria

névvel iegyezte ; a' Duna

melléki része ripens-is , ■ a"

belsö mediterránea nevet is

viselt. A' Cetius hegynek

jobb í'elénél , felsö és alsó

Pannonia köztt fekiidtt tá¡-

jék Bojorum deserta nevet

ítapott, az Italiából kiüze-

tett Bojusoknak szállásátóL.

Folyó vizei jelesebbek vol-

tak s Duna, Dráva, Száya ,.

Rábá (Arabo) Walpo (Val-

dasus) ; szigetei Száva men-

tében : Segeetia, és Metu-

barris; tava : Fertö (Pcyso)

Hegyei : Cetius (Kalenberg)

nyugatról délre ; Claudius,

a' keleti részen ; Ocra és

Albius az Alpeseknek részei

Carnioliában; Pannenia la-

kosi koztínségesen Panno-

nokvoítak, meglehet, hogy

Celtáki vadéki; különösen

jelesebbek voltak : a' Lola-

pianus (Kulpa vizénél,) La-

tovícus ( Száva befolyásá-

nál^ Scordiscus ( Claudius

hegynél.) Tauriscus (Nori-

cum határánál) Vencianus

és Jassius népek (Tauriscu-

sobon alól.) Többnyire szá-

mosak voltak meghódolta-

tások utánn a' Rómaiak is

külombféle Iakheiyeikben.

Fel. Pannonia nevezetesvsi

voltak s Vindobona , most

Bées ; úgv tétszik, hogy Vin-

dus, v. Vendus eredet,ü; Car-

nuntum, v. Pannonica hi-



berna, hol most Hainburg,

v. Schönwiszner szerént Pe-

tronella ; Gerulata Castra ,

most Jahrendorf ; Quadra-

ta Castra , holmost Ôte-

vény; Raditanum , holmost

Rachelsberg'; Petovio, most

Petau, Aemona, most Lay

bach, Siscia most Sisszek,

's Segesta , és Nauportum ,

's a' t. Az alsóban : jeleseb-

bek : ßregetio , hol most

Esztergom ; Aquincum, hol

most 6 Buda ; Crumerum ,

hol most Nyerges ujfalú ;

Vetussalina, hol most A-

dony; Lussunium hol most

Foldvár; Ad Statuae, Bá-

taszék és Szekszárd között;

Teutiburgum, hol most Wu-

kowár ; Cornacum , most

Opatovácz. Acimincum, hol

Petervárad. Rittium , hol

Szalankemén , Mursa , hol

most Esszék; Sirmium fö vs

holmostSireimv.Szerém;Sin-

gidunum , hol Zemlin, Tau-

runum , hol Belgrád. E' tar-

tomány nagy embereknek

szülöfölde volt: mint Stri-

don S. Jeronimusé, Sopia-

nae Máximinus Cs.ré ; Ci-

balae Valentinian és Va»

lens Cs.ké; Budalia Decius

Császáré ; Sabaria , most

Szombathely , a' kôzônsé-.

ges vélemény szerént; ezen

vsnak historiáiát 1. Schön-

visnernél. Pannonia Appia-

nus és Plinius tanúsági sze

rént erdös bükkös, Solinus

szerént róna és termékeny

is azonban: Probus Cs. plán-

táltatott szölöt benne Al-

mus hegyén Sirmiumnál ;

ugyan az itt egy mocsárt

kiszáríttatott. A' régiPan-

nonok az Irók szerént Fe

roces, fortes, armigeri vol-

tak , Augustus Császárig

mec nem hódoltathattak.

*Aelianus szerént az Asszo-

oyaik bátrak és munkás-

sok voltak. Tibullüs ste-

rént a' Pannonok álnokok

voltak , az iráiban és Ró-

mai nyelvben járlosok; Ve-

getius szerént borgucsmát

viseltenek.

Panon' hegjre, 1. Sz. Márton.

Panoasan i I. Sz. Tarada.

Panopolis , 1. Achmim.

Panormo , kis vs Natoliában

a' Marmorai tenger part-

jain, kissebb hajóhnak szol-

Éáló И kötö hèlyel, melly-

Б1 gabona , gyümölcs ée

bor hordatik K.onstanczi-

niápolyba.

Panormus , i) jelee vs Siciliá-

ban , most Palermo. 2) hi

res rév Achájában, Drepa-

,non fok csúcscsánál ; 3) v»

Creta szigetben , 4) vs éa

rév Aáioson tulsó Macedo-

niában, 5) helyLibicus N0-

mushan.

Panpal , 1. Lahor.

Panschal' , 1. Lahor.

Pantalaria , Pantaleria , Cosu-

ra Ovidnal , (360 45' 40"

É. Sz. 30° 6' 10" K.H.)he-

gyes sziget Sicilia és Afri

ka köztt, bövelkedik mar-

hával , fügével , malozsa

's apró szöJövel, 's olajfák-

kal Számlál 3500 1. Birja

mint Sicziliai jószá^ot Her-

czegi czimmel a' Spanyol

Requeseni familia. A' meg-

erösitett föhelye Oppidolo.

Paritäten , a' Baleári szigetek-

nek egyike a' kozép teuere

ren ; itt szállott ki Jakab

Aragoniaí Király a' Baleá

ri szigeteket elfoglalván.

Pantheon , templom Romában ,

Hajdan a' pogány Romai-

ak alatt mindenféle Iste-

neknek temploma ; késô-

ben IV-dik Benedek Pápa

által minden szentek tisz-

teletére és emlékezetére

szenteltetett , és most Ma

ria Rotunda név alatt is-

méretes. Spanyol ersz.ban



az Eskuriali templomban

az a' kápolna viseli e' ne-

Vet, mellyben a* királyok

és királynék temettetnek.

Ujjabb idbkben Párizsban

ia támadott egy Pantheon

a' hajdani Sz. Genovévai

Egyházban , mellyben a'

híressebb férfiak hamvai

rakattak ; most az ország

Marsaljainak , Senetorai-

nak 's a' t. temetö helye.

Pantieapof , fóvíz Esz. Sarma-

tiában , most Samara.

Pantsehova, 1. Páncsova.

Panuco i 1. Gvasteca.

Panur , к. vs Malabar sziget-

ben. k. tart, io vsa, a* Ca-

licuti Király oltalma alatt.

PanyaíM*,fóVlaced.Illyricumb«

Panzakola, 1. Pensar.ola.

Paogan , erfts vs Pe - Tcheli

tartban Chinában.

Paola, L Paula.

Paolo , ezüst pénz az elôbbi

Hetruriiban, most Toska-

niai N. Herczs.ben, értéke8

Crazie , vagy is a' mi raos-

tani pénzünkben Bécsi ér-

ték szerint 14 7/8 krajszár.

A' Pápa birtokaiban értéke

íoBajocchi, mi pénzünk

ben ia i/Ч Krajczár.

Paoking , vs Hou-Kouang tart.

Chináb. egy II. és 4. Ill.rangú

vsok vannak vidékében.

Pao-ning , vs Kialing vizénél

Ste-thuen tart.ban Chiná

ban. Kbrnyékében 10 vsok

vannak , közülök kettö má-

sodik rangú.

Pao-ting fou , vs a* Chinai Pe-

tsche-li tart.ban lakhelye

e' tart. Alkirályának , egy

szép szürke márványból é-

pült híddal. Alatta 3 vsok

a' másod , és 17 városok :

a' 3-dik rangból állanak.

Pápa , (É, Sz. 470 10' ao" a-

latt) Magyar és szép sza-

badságokkal bíró csinos

mvs Veezprém Vrm.4 mfdre

Veszprémtól.Somlyó hegyé-

vel általellenben , kies 'à

termékeny térségen; 9z£m-

lál 1200 h. és több mint

10000 l. kik köziil 6800 kat.

a' többi réf. evang. 's zsi-

dók ; részének földee Ura

Eszterházy Gróf , reszér ре-

dig nemes Urak birjákjaz

Uraságnak dis г es kastélya,

és e' mellett léyo kies kert

igen ékesítik. Utszái egye-

nesek és nagy részint kö-

vel rakottak. Tündöklik

benne az említett kasté-

lyon kivül a' pompas nagy

pléb. szentégyháx , melly

ben a' müezerek gazdagon

vannak.Négy deák iskolának

nagy elftmenetellel ésfára-

dozo iparkodással nem nagy

idö elött a* Remete Sz. Pal

ezerzefcesi, most pedig a''

Sz. Benedek szerzetbéli A-

tyák tanítói. A' Míseri-

kordiánusok ügye fogyott

betegeket ápolgatnak ; a'

Sz. Ferencz saerzetesi pe-

dig 8Kokott lelki hívatalo-

kat végzik. Nevezetes az itt

lévñ szép kalvaria % metly

ékességére nézve a' hires

kis Mártonival vetélkedik.

A' ezámos Reformatusok i*

bimak egy templomót, kik

nek Superintendensek itt

tartja lakáeát , fñ iskolá-

jok virágzik a' tisztessége*

tudományokkal , mellyben

a' haza és emberiség javá-

ra ezámos tanúló ifiuság

neveltetik.

A' Lutheranoknak is va-

gyon templomjok ; vala-

mint a' s/élyelszórt tenyé-

szft zeidóknak. Keresztül

folyja a' vst kis Tapoleza.

íóvize , hajt sok raalrao-

kat. Földe termékeny; kert-

jeiben különös nagyságú

sárgarépát , szöllöhegyei-

ben pedig igen jó izü ba-

ranzkot termeszt. Hajdan

Pápának derék erossége va-

la , mellynek ostrómlásá-

ban nem egy Török hagyta
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itt fogát. Hazája ez hires egész kôrnyékben ök a' leg-

Pápai Páriz Ferencznek. jobb evezök és halászoíc.

Papapagey-szigetek , egyik a' Fetisch imádók.

Bidschugai szigetek közül , Papenburg, (530 4' 35" E. Sz.

Alsó Szenegambia kornyé- 4,1p 4' 55"K> H.) Landsberg-

kében. Veeleni Uradalom 's szá-

Papalnapan, Alvarado , legje- litvány felsö Yssel (Isala)

lessebb fójó &' Mexikói Gva- tart.ban,BeIgyiomKirs.ban,

xaca tart.ban Amerikában; egynehány az Emsz föba

a' Mexikói öbölbe szakad. huïattatott mesterséges fók

Papanodisia , Papas -Adassi , mellett, 400 h. és 2110 1.

Pritikipos , legnagyobb a' ásnak gyeptózeget , építt-

Princz szigetek közül а'Маг- nek hajókat, 's keresked-

morai tpngerben ; fold a- nek.

Jatt való tüz által látszat- Papeto, pénz Romában ér 25

tik támadottlenni ; termé- k. i dt.

Venysége meglehetös. Min Pappen vize , így neveztetik

den hegyeiben számossan a' Pammschi tó , és az O-

találni vad olaj fákat. Fö dera fó fris Haff'ba fójása.

helysége Prinkipos. Paphea , kerületje Czyprus

Paparas , egyik a' Tolvaj szi- szigetnek Baffo nevü falu-

getek közül. val.

Paparra , 1. Bolabola. Paphlagonia , tart. k. Asiában

Papas Adassi , 1. Papanodisia. Parthenius vizetöl Halys

Papa-Sironsa , kis termékeny vi/.éig terjedett kel.re ; fó

szigetke az Orkádi Stron- vizei : Aeginetes , Sinope ,

say sziget mellett. Amnias, Zulichus,Halys;he-

pjpa-Wfsztrai , ao7 10" gyei: 01gussys,Cytorus;teng.

E. Sz.) sziget , az Orkádi foka : Carambis , Zephyri-

Westray szigettöl ész, kelet- um; vsai tenger mellett:

nek két mfdnyire , hossza Amastris, Erythini , Sino-

4 szélessége 1 mfd. foglal ; pe;,benn: Gangra , fö vs ;

földe termékeny , és min- Antoniopolis , Pompejopo-

den Orkádi szigetek közül Iis, Gennanicopol is, Hono_

mind legelönek, mind vete- rias nevezetesebbek.

ménynek legalkalmassabb. Paphos , 6 és új két hely, Су-

Maga e' sziget évként 28p prus szigetében , a' parto-

tonna Kelp nevü éget- коп Venus tiszteletével.

ményt ád. Paplicz , falu a' Solmi Baruth

Pápetek , Neger , nemzet Alsó Uradalomban Szász orsz.

Sz'enegambiában Afrika- ban, most a' Burkus orsz.

ban ; lakja a' szárazhoz kö- tartozó Vittenbergai ker.

zellévo nagy Bissao szige- ben;vasrúd hámorral, bä

tet, also Szenegambiának dog's drót készítokkel.

egy részét , melly Kachaó- Papous , I. и] Guinea,

toi délnek fekszik , és egy- Pappenheim , Grófs. a* Bajori

nehány más szomszéd szi- Sváb orsz.ban, felsö üunai

szigetejket. A' nèmzet pal- ker.ben a' Hahnenkammi

lérozatlan és had szeretö; kôrnyékben ; nagysága 3,

életmódjokeggyügyü.Egy- \f% fj mfd 7500 1. foglal. A'

máskozt jelekböl állónyel- Pappenheimi Grófok orsz.

ven is beszéllenek, melly Marsalok, és jobbágyaik-

*í»s elméjeket mutatja. As. kal együt luthçrânokj; min,-*



йепког в' háznak legöre-

gebbike viseli e' hívatalt ,

hin eh egyszersmind egy

Altisztje vagyon , a' ki az

ország kvártély mestere-

Пек neveztetik. F6 vsa:

Pappenheim , (48° S5' 3°° F.

Sz. 28= 39' i.5/y К. H.) fek-

szik Altmühl mellatt , van

. egy kastélya 180 h. 1800 1.

és egy latan iskolaja.

Papóci, ravs Vas Várm.ben.

Sz. Miklóshoz nem messze,

Sz. Péterhez közel. F. U. a'

S/.ombathelyikáptalan lak.

Magy, Nemesek többnyire.

kat. 780 raindöszve , tul.

pléb. és vásárokkal. Rába

- vize mellett.

Vapuiak , 1. uj-Gvinea.

P«/e, pónz Török orsz.ban

ban 1 к. 4 d.

Para, Helyts. Brasziliában déli

Amerikáb. fekszik Toskan-

tin és Marannon fó köztt;

áll a' Guana, Sz.János, Pa

va, és az ugy nevezett A-

mazonok tart.ból. Ezek kö-

zül Para tart. fekszik , a'

tenger partjain , földe ter-

mékeny , kavét riskását ,

csokoladé babot , és do-

hányt böven nyújt. Lakosi

4000 fejérekbol, çoooszere-

csenekböl , és 3*000 honn

születésüekbol , kik a' Por-

tugallok számos váraik Д1-

tal némü néraü függésben

tartatnak, elosztott hitbéli

prédikátorjaiktól vezérel-

tettvén az erdokben és a'

folyó vízek mentében, cso-

koladebabot, vaniliát , Co-

paivolajt, 's tekenös béká-

kat szedegetnek, melly por-

tékák azután a' ío vsba

küldettnek, mellynek Pa

ra v. Bêlera a' nevé.

Varabuty , népes helység Bács

Várm. alsó járásb. az É. Sz,

4,5o 27' alatt bft termésü tá-

jékban , £ombor*ól és Ujvi-

déktôl minteíry 6 mtfd. F.

U. a' Kir. Kamara. 1620 lak.

820 ó-hitü rácz , 8 evang.

és 33 zsidó lakos. tulajdon

' pléb. és tempi. Lakói ré-

szint Magyarok , és Néme-

tek , részint pedig Ráczok ,

szorgalmatoe földmivelök ,

's mesteremberek. Határját

a' fold alól kijövö vízár sok-

szor károsítja. Piacza Ba-

lán 's Kulán.

Paracelsen , csoport szigetek

az Anan'i Császárságnak

partjaitól nem messze déli

Asiában; itt a' fecske fész-

kek bé szedettetnek.

Parad, falu. Heves Várm.ben

felsô Magyar orsz.ban Má-

trabérc/eknek töviben,van-

nak ió meleg ásványos fer-

döi , savanyú forrásai, tim-

só és salétrom fozoházai

és 2 üveg hutái.

Paradicsom , tulajdonképen a'

Biblia szerént az olsö eiti-

beri párnak kezdeti tartozr

kodó helyek; nem tulaj

donképen pedi? jelent igen

kellemetes helyet , kertet

v. mezôséget. Ennek tarta-

tik az , melly Mesopotáni-

ában Armenia felé esik ; és

így Eufrát és Tigris köztt

Armeniai hegyekig terjed.

Paradicsom , (Prussziai) azon

termékeny félsziget keleti

Prusziában , mellyen PiL-

íau fekszik.

Paradicsom. és Pokol, két egy

be kapcsolt diófa erdôsé-

gek ,Cáp vs kôrnyékében a*

Jó Reménység fokán.

Paragua , Palvan , Manila u-

tán legnagyobb a' Filepi

szigetek -kozül , hossza 50

szélessége 9 mfd tészen ;

fôbb termesztései : csokolá-

débab, viasz, Spanyolnád,

ében fa; számos vadak,, éa

Indiai madarak fészkei ta-!

láltatnak. Déli xészét №



Meli a'szigetnekbirja arSzu-

luhi Sultán: a' többit pe-

dig a' Spanyolok,

Paraguay , nagy fóvíz déli A-

merikiban , a' Spanyol

Rio de la Plata nevû Alki-

rálye.ban. Ered a' déli szé-

lességnek 13* io'_ alatt Si

erra del Paraguay nevû

tart.ban , ез a' 16 gradics»

tól fogva Goellett nevû ha-

jókkal egész a' tengerig já-

ratoe , felveszi Pilcomallo»

Verm¿jo , es Salado fókat,

Parana vizének léjest-

tól fogva , melly Corrien-

tesnél tôrténik , ennek ne-

vét viseli alább a' D. Sz. 34*

alatt az Urucnay fónak bé-

fogadásától fogva , melly

net» raessze Buenos Ayres-

hez találtatik, egészazAt-

lanticumi tengerbe lévo

kifolyásáig Rio de la Plata

vagy is Ezüst fónak hivat-

tatik ; itt már 20 mfd a'

széléssége , de a' kßszirtek-

nek , viz zuhanatoknak , és

az e^rymást keresztül hasí-

tó folyásoknak sokasága

miatt a' hajóknak felettébb

veszedelmes. Nagyobbésré-

szint változó fovénytorlá-

sai közül , mellyek több

mfdkre terjednek, jelesseb-

bek : az ugy nevezett An-

gol porond ésaz Ortiz'i fö-

vénytorlás. A' tenger ára-

dása 's apadása , kivált ha

déli szelekfúvnak, 100 ten-

geri (vagy 20 geom , mfd

be felé a fóba nyúlámla-

nak , raindazonáltal vize

60 mfd a' torkolatjától édes

és ihato marad.

Paraguay , 40000 Q mfd nagy-

sággal bíró tart, déli Ame

ritaban, Plata fónak part-

lain, Brasiliátói, «z, Mthi-

opiai Oceántól , Peru , Pa-

tasronia és Tuouman tart.

tól JfcimyékeT^ettve. Folyói

Ítozül jelosaebbek: a' Para

je —

na, Pilcomayo, Vermejo v.

Bermejo, Salado 'sa' t. Bö-

velkedik tükör gipszel, nád-

mézzel, délidrágagyümol-

rsiïkkel, Sz. János kenye-

rével (melly itt Algarava

nevet visel) nádmézzel , tö-

rök buzávaí , Copaivaibal-

zsammal , Paragveyi theá-

val, tornény rabarbara, és

Vanilia füszerszámokkal ,

dohány 's pamut plánták-

kál , palma és czédrus fák-

kal, mé/.zel, viasszal, s/.ar-

vas marhákkal 's lovakkal,

jávor szarvassokkal , maj-

mokkal, hangyász medvék-

kel , vizi disznókkal, kro-

kodilokkal , Strucz 's pelli-

kán madarakkal , 's i. ef.

Keleti részét Paragvaynak

birjU a' Brasiliai vagy is

Portugalliai Kir. és ez a*

Rio JaDiero Brasiliai tart.

nyal kapcsoltatik ; többi

részei a* Spanyolok Parag-

vayi birtokait állítják ,

melyek két tart.nyokra osz-

tattak fel, ugymint Chaco,

268310 1. és Buenos Ayres'-

re. Paragvay nevezetes lett

a' Jesuitáktól fel állított

osztályok áltai , mellyek

közül mind eggyike 2—3000

Indusokat foglalt, és 1767-

ben illy osztályoknak már

40—,5o nevekedett számok ,

mel'yek nagyobb részint

Uraguay fónak mentében

helyheztettve valának. Kez-

dették ök ezen intézetei-

ket a' 17-dik századnak kö-

zepe felé, midön ök a' ke-

resztény Relligyiónak gya-

rapítása színe alatt a' Spa

nyol Kir.tól egy különös

a' Spanyoli ott lévô Hely-

tartók alá nem vettetett

kerületet tellyes szabadság-

gal 's függetlenséggel ma-

goknak ki nyertek. Midön

1640 Portugàllia Spanyol

orsz.tól elszakadt , ezen pa-
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lást alatt, tüzell6 fegyvere-

ket is kértek ki a' Jesuiták

szálítmányaiknak. Fárad-

hatattlanúl tartoíták 6k,

rendben , munkálkodásban

és minden határnélkül va-

goknak is dolgoehattak , és

tulajdon gazdaságot is tart-

hattak. A' Chiquitók azaz:

a' kicsinek , így neveztet-

tek felettébb bis ház ajta-

jaik végett.

16 engedelmeeségben Indi- Pereda, vs hasonnevüHelyt-

ának terraészeti fiait Gya- s.ban Brasiliában déli A-

merikában. Fekszik a' ten-

gertö.1 .3 mfd. számlál 200

nagy részint Europai izlés

szerént épült házakat, és

egy nagy révpartot. Kör-

nyéke la Capitanía de Pa-

raiba nevet visel.

Gy

koroltatták öket fegyver-

Ъеп , építeitek fegyver tá-

rakat , magtizinumokat , és

uérnü tiémii sán zokat is,

mellyeket i к tanít ó helyek-

Tiek neveztek Ezen intéze-

teknek valódi állapotját,

es -nevekedü hatalmát igen Varajd , Salzáerg , Szarв , mvs

titkon tartot.ták , mig 17,53 Erdélyben a' Székelyi Ud-

varhely Székben a' kis Kii-

küllñ mellett, híressek ko-

só aknái; van egy kath. és

egy ref. plébja , Királyi só

hívatala Székelyek és O-

lábok lakják.

ban biztmy.os egyesülés ál-

által Spányol orsz. a' Pa-

ragvayi Jesuita osztályokat

Portugalliának áltengedte

volna. Meghallván ezt a' Je

suiták azonnal e" tôrténe-

tet mindenféle képen meg- Yarakin, Barakin, falu Szer-

akadalyo/.tatni igyekeztekj

's népeikkel fegyvertfogat-

tattak. Egyneháüyszor a'

Spanyolok 's Francziák sze-

rencséMenül verekedtek , és

a' Jesuiták 20 ezer fegyve-

reseket számláltak, Sokáig

tarthattak volna raég e'

czivakodások , ha az 1767-

ben tortént Jesuiták szám-

kivettetések Spanyol Mo-

narkiának miaden tart-

nyaiból kozben nem járult

bia Török tart.ban. Mora-

va fónak tulsó partjaitól 2

¿ra járásra a' Szemendriai

Sandagságban. Ezen falu-

tól 2 órával alább 1719-ben

a' Passaroviczi egyesülés

által rendeltettek el Ma

gyar és Törög országnak

határai , a' fel állított 3

kö határ oszíopokkal, melly

egyesülés az említett évnek

Junius hónap 19-ben vég-

hez is vitettetett.

volna, melly a' Paragvay Paramaribo, f'ó helye és egyet-

Jesuitai Státusnak véget len egy vsa a' volt Hollah«

vetett. -Tanították ök az

Indiaiakát minden némii

müvekre 's mésterségekre ,

és 2 osztályokra részelték :

a' Guaránok mint ostoba

emberek egyedül a' kôzség-

jiek dolgozni kénszerítettek

és minden tulajdon birtok

nélkül voltak : a* Chiqui

tók , kik alkalmassabb 's

értelmessebb embereknek

ra jzoltattnak le, a' közön-

*ég számára ki szabott vég-

«endp munkák kivül ma-

diai Szurinám szálítvány-

nak déli Amerikában , Szu

rinám fó mellett , ennek

torkától 2 mfd , nem mes-

sze Seelandia erosséghez ,

mellyben lakheJye volt a*

Helyt nak Fekvése a' vsnak

egy hosszas négyszeget ké-

pez , 1400 h, 's ezekben 5000

fejér , 75000 barna és feke»

te lakosokat számlál; úti

száit a' legkellemetessebb

szünteleh virágokkal , *a

gyümülcsökkel tellyц cait-»
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rom naranes , pompel dio , folytában visznek , és er-

*8 tamariskus fák rendei- röl magok rendelhetnek

vel díszesítik ; vagyon tetszések szerént.

kalmárság háza, katonák Parasanga , Farsang , 't Per-

ispitálya , refor. és luth. zsiai mfd,mely 30 stadiumot

temploma. Kereskedése je- foglal, és közel egy német

les , de ez nagyobb részint mfd tészen.

papiros pénzben 5 ángol Paro/ le Maniai , Paredum

Schillingtól fogva , . egész moniale, (46o 27'É Sz. 2i°

,50 F. Sterl. torténik , mivel 47' K. H.) vs a' Fran. orsz.

arany 's ezüst pénzei igen nak Saone és Loire oszt.ban

ritkák, 28.50 1.

Varamatta i 1. Kosehill. Vareé, vs Fran. orsz.nak Sar-

Varame , vs ész. Francz. orsz. the oszt.ban 400 h. és 2160

Bretagne tart.ban, Isle vagy lak.

Ule és Vilaine oszt.ban 2,570 Parcellas , fó Maiagaskar sci-

lak. , getben.

Varamithia , Török vs Alba- Parchen , 1. Parchim.

nia tart.ban 15000 lörök Parchia , 1. Paros,

ldkossokkal. Parchim, Parchen, vs a' Mek-

"Paraña, fo fó melly Rio de lenburg-Schwerini N. Her

ía Plata Spanyol Al-Kirs. czegségben , Meklenburgi

ban , déli Amerikában a'; keriiletben , Elbe vize ,

nagy Plata fó vizet formál- mellett 5.38 h. és 4000 1. va-

ja , ered Brasiliának mind gyon egy Gymnasiumja kü-

eddig isméretlen maradt lómbféle fabrikái,ugymint:

Havasiban, a' déli széleség- flanér, bojhos darócz, fejér

nek 170 30' egész x8° 30' keményítñ , szalámia , csu-

alatt, innen ész. nyug.nak da s<S , Brunzvigi zóldfes-

irányzott folyáshfin szalad- ték, pántlika fabr. portéká-

ván Quayra mèllett szem- kat nyújtanak.

betunó víz zuhanatja va- Parchvitt, kis vs , urad , 's

gyon , melly il Salto gran- kastély Kaczbach mellett

de nevet visel. Vízzuhana- a' Silesiai Liegnitz Her.ben

tainak hossza 12 mfd , és van egy luth, temploma ,

az ez által okozott zai 4 és iskolája , pósztó csiná-

mfd. terjedni mondattatik. lásból , fóldmívelésbol 's

Ezen fó mentében formál marha tartásból. 1760 év-

'$ enyésztszigeteket, kivált ben kis-Asszony havának

midön December és Junius 15 napján a' Burkusok Ki-

hónapjaiban kiárad. Cori- rálya II. Fridrik itt együt-

éntes mellett Paragvay fó- közetet nyert az Austriai-.

val egyesülvén , ennek ne- ak eilen Laudon vezérlése

vét eltörli, 's ezután raár alatt. .

csak Paranának hívattatik. Parctenczev , vs a' mostani

'Parapet, a' várerósítés mívben Lengyel Kirságban 760 1.

igy neveztetik a' sáneznak Parctov , kir. vs Lengyel Kirs.

fala. Lublin oszt.ban 270 h.

paraphernalia , neveztettnek a- Párdány , Magyar, Rácz Par-

zon jószágok , mellyeket az dány , mvs Torontál Várm.

Asszonyok férjeikhez, nam ben , Tomosvártól 4 óra.

mint morinpot , hanem e- F. U. G. Buttler. Lak. Magy.

gyebbkéat a' házi társaság és Ráczok , kat. egyes. ée
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ó-hitüek , vásárokkal. Pare-rotto , eggyike a' Lipári

Pardo , királyi kastély Mad- szigetekneíu

ridtól 3 Spanyol mfd igen Parey, nemes ve Brandenbur

gs ép képek gyüjteményé- gi kózép Márkban Elbe vi-

. vel , és vadász kornyék

kel.

Pardoz , igy

Spanyolok

tokaiban

lakosok.

neveztetnek a*

Amerikai bir-

minden azínes

zemellett, mellyböl a' Pla-

niai mesterséges íó a' Ha

velbe vezettetett ; 940 1.

Parez, falu Brandenburg! kör

zép Márkban Potsdám mel-

lett egy királyi kastéljal.

Pardubitz , (Pardubitze) Kir. Porga, Pirgo, kis tart. Paxó-

kameralis vs Cseh orsz.nak

Chrudimi ker.benChrudim-

ka fónak az Elbe vizében

való keveredésénél 560 h.

3900 1. 's egy kastélyal ,

s/.ép Esperesti templommal

kérkedik. ,

Parades di Nava , mvs termé-

keny lapályon Valencia

tart.barí Leon orsz.ban Spa

nyol Kir.ban ; négy pléb.

tempi. 1 klastrommal, egy

Grófs.nak fb helye

Parenio , a' ré

kis

tett vs kozép Auetriában ,

hasonló nevü tart.ban , az

Adriai tenger partjain fel-

emelkedó kbsziklán egyal-

kalmas és bátorságos rév

part mellelL épült. Széke

egy Pijspokségnek , melly-

nek káptalan temploma

igen régi a' bent levo ká-

polnában találtató czifráza-

' tok'sfestett munkák(Mosá-

que) és os/Лор rendek míatt

felettébb nevezetes. Talál-

, a. Parentium,

, de .3000 l.kal népesí-

tól kelet ész.kel.nek , Alba-

niának napnyugoti partja

in Török orsz.ban, hossza a,

széiessége í/z mfd foglal ,

végzbdik nagy bérczekben,

mellyek némely helyekben

erdös dombok által válasz-

tatnak el. Levegöje igen

egéséges; földe bort, gabo-

nát, olajt , vad szárnyas

állatokat 's a' t, böven te-

rem 's tápiál, lakosi kik-

nek száma mint egy 4000

mehet , pallérozatlanok ,

biiszkék 's had szeretôk. Ha

sonló nevû fö vsa épült kö-

sziklán lépcsônként fele-

melkedö formában , ugy

hogy házaik egymásból

látszatnak nóni. A' kószik-

lának végsb tetején áll egy

kis kápoína B. Szüz tiszte-

letére emelve, egy magas

toronnyal, melly egyezers-

mind világító torony gya-

nánt szolgál. Bir két aí-

kalmas kiköt* helyel, és

nem csekély kereskedést üa.

ni itt külxmibféle régisége- Parghelia, kereskedö falu tobó

: ket ie. Lakosi , kik föke- Kalabriában Nápolv orsz

I pen najó* epétéssel 's keres- ban.

. kedésselifoglalatoskodnak, Paria, í. Orenoco éaúi-Anda-

nagyobb részint a' Candía lusia.

szigetnek hajdani lakóitól Páriah , Pléjak ragy is Tson-

azármaztak * kik ide sza- dólák, legalább való oszt

ladtak , midön az emlífcett "

eziget a' Törököknek keze-

iben került. Kôzônségesen

az itt tartózkodás egéség-

telennek állíttatik.

Vareséllás , fó Madagaskar szi

getnek nyugoti partjain.

]& a' Hindustani lakosok-

nak -, kik egyik rendhez

sem tartoznak, és tisztáta-

lan , rosz , alá való , nem-

telen , s5t utálatra méító

emberi oszt.nak tartatnak,

Hiodusoknak minden táf
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sáságaik , 's áhétatos gyü- 420 h. és 2640 lakos.

lekezeteik közül ki vannak Parima , nagy vsúj Granadá-

. rekesztve; kéntelenítettnek ban déli Amerikában.

a' Hindusoknak lakhelyeik- Paris , Parisii , Lutetia Par.

töl messze tartózkodm , ne- Francz. orsz.nak régi f&

talántán tisztálannak tar- vsa, eggyik a' legnagyobb,

tatott gñzelgéseiket a' szél népeselbb , díszesebb, gaz-

oda fúvja; végzik a' legun-

dokabb's útálatossabb mün-

kákat ; nem szabad nékiek

a' nemessebb rendek kut-

jaiból vizet húzni , hanem

tulajdon kútakat kell ma

goкnak ásni, és azokat á-

lat csonttal megjegyezni,

hogy minden más vigyáz-

hasson magára , és abból

vizet húzni meg ne felejt-

kezzen. Ha valamely Pari-

nak dolgavolna a' Hindus-

nak házánál , nem szabad

nékie a' kbzbnséges aitón

bemenni, hanem különös aj-

tó tbrettetikônékie.Ha mél-

tóztatik egy nemessebb Hin

dus annyira le ereszked-

ni , hogy valakivel а' Pa-

riak közül beszéljen , kén-

telen ez száját kezével

be fogni , ne hogy tisztá-

talannak tartott lélekzete

aztat be mocskolja. Ezen

embereknek osztája felet-

tébb ezámos ; laknak nyo-

morúlt kis falukban, mel-

lyekParetscheriknek hívat-

nak, szegény gunyhokban.

Élnek mindenféle étkekkel;

és a' tüzes ' italokban igen

rrfértéktelenék. Az Eurtopa-

iak hasonlóképen a' Pariak

osztályában számláltatnak

a,' Hindusoktól.

Parian, helys. a' Filepi Ma

nilla szigeten ; lakják Chi-

nabéliek,

Varichia , 1. Paros.

Tíariáis , vs Francz. orsz. ész.

tájék ^Côtes du Nord) oszt..

ban Bretagne tart.ban 2340

lak.

"Sarigne С Eveque , vs Francz.

orsz.nak Sarthe eszt.ban

dagabb , 's nevezetesebh

vsi közül Ejuropának ; fek-

szik Seine fónak két part-

jain , 's nehány szigefceiben,

nagy , ki terjedt , valami

kevesé domboe verö fényen

Szeine oszt.ban , a* K. H.

20 gradicsa alatt Ferrótól

(a'Parisi égész tornyon huz-

ván az els5 déli lineát az

Oo alatt) és az É. Sz. 48э

50' 15" alatt ; Madridtól

•250, Londontól 95, Stok-

holmintól 380 , Sz. Pétervá-

rától ,50o , Moskvától 600 ,

Berlintöl 216, Bécstôl 252,

Budától 280, Konst.tntina-

polytól 500 , Nápolytól .300,

Romától 270 , Mailandtól-

180, és Ra seit öl 100 órá-

nyira, mind egyenes lini-

ában számlálva, fekszik.

Ezen nevezetes fo vs, mely

Fr.orsz.nak mind szerencses

mind szerenc.sétlen sorsában

's változásiban , minden-

kor leginkább részesült;

melly mint a' tapasztalás

bizonyítja a* jó 's nevetséges

íznek küzép pontia, és a*

mindennap változó módi»-

nah kútfeje csak nem egész

Europára nézve ; már a' leg-

régiebb tôrténet íroinktól

fe'jegyzett idökben kisded

helys. volt , mellynek ere-

detét setét homály fedezi

és nemelyektöl К. U. elött

levö 774 évbe helyheztette-

tik. Midon a' Rómaiak Gal-

liát elfoglalták, Páris )e-

les helység volt ama nagy

szigeten, mellyen most az

ó-vs (Cité) fekszib ; e' ko-

rül nevekedett osztán sza-

kaszonként a' mái fö ve";



már altkor fö helye volt

ama Galluszi népeknek,

kik Parisiaknak hívattat-

tak , és a' hely Luteznek

(vagy deákúl Lutetia Pa-

risiorum) neveztetett. Leg-

régibb nyovidokit találjuk

Julius Caesar Commentar-

jaiban, a' ki azt tud at;a

vélünk, hogyraáraz ö ide-

iében a! Gallusz nép' gyü-

íekezetének helye lett vol-

na, 's a' Romaiaknak hat-

hatósan állott eilen, és no-

ha utóbb megvétetett , sa-

]át lakosi felperzseltéb; fel-

építették mindazáltal a'

Rómaiak , kiktñl sok szép

épülettel díszesítettve, Gal-

lia «zen részeinek Helytar-

tója lakhelyévé választa-

tott 5 ezek alatt csak ha-

mar felvirágzott 's alkal-

mas fekvése végett ieles ke-

xeskedö vs lön. De midön

*' nyugoti Római bir. ösz-

ve omlana , és az ész. kbl-

tözö nép* seregeik az egész

nyugotot feldulnák , Páris

is a' köz nyomorúságtól

ezofongattattva a' Fran-

czoknak meghódolt , kik-

nek uralkodóik itt letele-

pedvén elöször e' vidék Fr.

czia ország nevét ez idö

tájban kezde viselni. Nagy

Károlynak tehetetlen ma-

radéki alatt Grófa.ra szál-

lott alá , mellynek er&tlen

birtokosi- nem védelmez-

betvén a' Normannok bé-

ütéseik eilen, Paris vsa is-

mét régi határai köz-

zé a' nagy szigetre szorítta-

tott vissza ; míglen Hugo

Capet Parisi Gróf 's Fran,

orsz. Herczege a' koronát

magáévá tévén , Pariât is-

mét fö vsá, és a' Kiráíyí

thronnak állandó székévé

változtatta volna. VIL Rá-

roly alatt elfoglaltatott az

Anjjoloktól , roelly idötöl

fogva nem láttak falai több

ellenséget egész az I8i4'8i8i5

eszt.kig, midön a' Fei. Szb-

vetségeseknek két ízbenr

meghódolt.

Illy régiséggel '& tapasz-

talt viszontagságohkal je-

leskedö vs, most külsö vsi-

val g- geogr. mfdet foglai

korében , térsége 8850 fran.

holdfóldnyi, áítalméróje 1

\Í5 geor£' mfd. Száma la-

kosinak , ki hagyvána'ka-

tonaságot , és a' jovevénye-

ket, több mint ¿00000 mé-

gyen , Voltaire idejében

700000 is meghalladott. Re-

ríttetik köfallal, 5<>sorom-

pókkal erösitett kimenete-

lei , és 9 kapui vannak. A*

belsö vs «6000 , külsö vsi-

val pedig kerek számban

32000 épületet számlál ,

melyek kozül több mint 550

paloták, 45 plébnia templo-

mok, 37 Íspitályok 18 já-

tékszín épületek , 17 fog-

ház (rievezetesebb &й Apá-

tság, a' Tempel, 's Con

ciergerie , St. Lazare , a'

nagy fenyíték héz, 'я &' t.)

1106 nagy és kis utszák,

121 szoros fedeles utak, 75

kozônséges piaczok , 29 ki-

rakott parti sétáló helyek,

és utak , 45 váaárhelyek ,

65 kôzônségès ugr» kutak,

2 tùz és göz machinák 4.1

tüzet óltó intézetek, 12 köz-

ferdö helyek, 3 úszni okta-

tó iskolák 's t. m. találtat-

nak. Éjjel a' vs 4210 fényt

visza verö lámpástól , mel-

lyek az utsza közepin kö-

télen vagy dróton iïiggneïc,

és 948o fogós lámpásoktól

világosíttatik.

Magában Páris vsa há-

rom fo részbôl áll, ugymint:

az ugy nevezett : vsból (Iat

Ville) melly ész. részét ; aas

Universitásból , melly dél-

n«k fekvö tájját; és az ó-



Vsból (la Cité) melly a"

Seine vizétôl formált ßol-

dog Asszony vagy is Notre-

Dame nagy szigetét foglal-

ja ; ide járúl: Sz. Lajosszi-

getje ; Sz. Antal ; Sz. Lo-

rincz; Sz. Márton; Sz. De

nes ; Sz. Lázár ; a' Tempel;

a' Montmartre; Richelieu;

Sz. Honorie , es Roule kül

sö vsok. Mostani polgári

í'elosztása szerént az egész

Vs 14 birói ker.re ^Arron-

dissemens municipaux) ré-

ezeltetik , mellynek ismét

mind eggyike 4 szakaszra

oszlik. Egyházi elrendelé-

sére nézve az brseki kápta-

lanon kivül 1,5 kat. fö plé-

bániát, és 30 helybéli káp-

lánságot birnak a' katho-

likusok, három consistori-

alis ekklésiét pedig a' Pro-

testánsok , kiknek száma

30000 nevelkedik. Paris vsát

éltaliában véve sem díszesen

tera rendesen épültnek lehet

állítani; némely utszái gör-

bék.szükek's sárosak,nagyobb

része házainak , kivált a'

belsö vsban , felettébb ma

gos lévén , homályos ko-

mor tekintetbe öltözteti út- ■

ezáit; a' külsö vsoknak pe-

dig egy része valoKan sze-

gény és nyomorult tekin-

tetet mutat , de mindaz-

által vannakeggyes részei,

¿íülümbféle úts¡zái , piaczai,

kirakott partjai.számos pa-

lotái és ékes épületei, mel-

lyek különös díszeséggel

fénylenek , és a* vst méltán

a' legsxebb 's legékesebb

Vsok kozé emelik.

Kapui között tündökle-

nek kiváltképen a' Sz. Dé->

»es • és Sz. Márton külsö -

ysokra szolgáló kapuk. Az

elfcö hason nevü utszának

végen pompás szivárvány

módjára épült diadalom ка

ри , szélessége és magassá-

ga 72 lábnyi , maga a' fcö-

zép кари 24 lábot fogbtl ,

XIV-dik Lajos Király' gyö-

zedelmeinek emlékére állí-

tatott fel. Ugyan ezen Ki

rály' tiszteletere , és fényes

diadalmainak emlékére é-

pítetett a' Sz. Mártoni kül

sö vsba vezetö кари is 1674

évben , mellynek három

кари nyiladékai , és szép

érkelyei vannak. — HídjaL

közül , mellyek a' szigeten

fekvö kôzép részét a' többi

részekkel kapcsolják , ki

váltképen jelesek : a' Pont-

neuf , (az Uj-hid) lega*-

gyobb . legszebb, és legjá-

ratosabb a' vsnak 18 hidjai

közül , és a* vs küzepén a'

nagy szigetnek eggyik csú-

csán épült pelota mellett

vezet által Seine fóvizén.

Ezen pompás köhid, mely-

nek 12 bolthájtásai 1020 láb

hnssza , 's 72 lábnyi széles*

sége , Ill-dik Henrik Király

alatt 1578-ban kezdödött é-

pülni , de csak IV. Henrik

Kir. uralkodása alatt vé-

geatetett el 1603-ban ; köze-

pe a' szekereknek , két fel-

lebb emelt dzéle a' gyalo-

goknak szolgál; ezeken ki

vül mind a' két részrol fél

holdat képezo függft folyo-

sók léttatnak , mellyeken

nem regen 20 kobólt emel-

tetett ; kôzepét a' lerontótt

IV» Henrik emlék oszlopa

helyett fényes kávéház feg-

lalja el. A' Szamaritánusné

kisded épület , és lakül szol

gál a* vízgépely gondvise-

lôjének , melly a* szomszéd

kutaknak 's kerteknek ele-

gendö vizet nyújt: tetejét

számos csengetök díszesítik;

nevét a' viz szivárvány mel-

lelt álló ónból öntött Sza-

mafiai ass'zonytól kölcsö-

nözi, melly amaz Evangye-

liomi tôrténetet a' Jákób

kútjánál
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kútjánál mutatja. Neveze- gen

tes e' hid az 1789-ben itt

kezdödott zenebonáskodó

pezsdülesekröl. — A' Pont

Royal vagy is Király i hid ,

(nem rég Nemzeti hidnak

neveztetett) XIV. Lajos Kir.

alatt épülta' Tuilleriai pa-

lota mellett, innen Tuille-

ria hidjának is hivatik ; az

egész hid köböl vagyon , és

5 bolthajtáson nyugszik ,

tartó oszlopainak eggyikén

metszett grádicsok jelentik

a' viz állapotját. — A' XVI.

Lajos Kir. hídja (nem rég

Pont de la Concorde , vagy

is az eggyesség hídja) a'

torvényhozó palotának el-

lenében ; mesterséges 's igen

eröss .5 bolthajtásból all,

és a' nevezetes : S. Hila ire,

Espagne , Lasalle , Lapisse,

Cervoni , Colbert, Lacpur,

és Herró Generalisok szo-

braikkal díszesíttetik. —. A*

Neuilly-hid , 5 tágas bólt-

hajtásokon , mellynekmind

eggyike tágosságában 120 ,

magosságában pediggo láb.

foglal, a' felsftbb boltozat-

nak féláltalméróje 150" láb-

nyi- — A' Pont de la Cité,

vagy is az ó-vs hídja , kö-

oszlopokkal 's fa boltoza-

tokkal , az ó-vst kapcsolja

Sz. Lajos szigetén fekvö vs

részével , 1803-ban készült

el. — A' Pont de Arts vagy

is a' mesterségek hídja ,

máskép virág hidjának is

neveztetik , 1804-ben végez-

tetett , bolthajtásai vasból

vannak , és csak gyalogok-

nak , es sétállóknak vagyon

rendelve , azért is narancs

's czitromfákkal , és virá-

gokkal ékesíttetik. Hason-

ló ehez a' nagy füvészkert

hídja , melly 1802. kezdett

építettni. —.Üjonnan a' le-

tétetett kormány alatt é-

pültek a' vsnak két vé-

HÜB. LEX, IV. DAK.

két- nagy hídak ,

ihellyek a' nyert két- nagy

gyözedelmekröl , Jeriai és

Austerlitzi hidaknak nevez-

tettek.

Kozonséges piaczai közül

legszebbek 'a legnevezeteseb-

bek : a' XV. Lajos Kir. pia-

cza, (nem rég az eggyesség

piaczának neveztetett) , л'

vsnak niinden piaczai kö-

zül Iegnagyobb és a' legkel-

lemetesebb két sétáló helyr

úgy mint a' Tuilleriai ker-

tek , és azEJysaeumi mezok

között fekvo; hossza 130,

sstélessége 105 blnyi , és

kozerányú négyszegtt (pa-

rallelogrammum ) képez ,

széles árokkal , és kokorlá-

tokkal keríttetik. Ennek kö-

zepén állott XV. Lajos Kir.

képoszlopa a' hires Bouchar-

don müvésznek remek mun-

kája. XVI. Lajos Király ,

Antonia Hitvesse , és ennek

testvére Erzsébet , késobb

az Orleani Herczeg , és ezu-

tán Fioberspierre , 's ennek

czimborássai itt végeztetlek

ki az élok számából. A' ki

rályi piacz , (nem rég a*

Wasgaui piacz} IV. Henrik

Királytól formáltatott, ren

des négyszeget képez , és

172 ölnyi nagysága , fek-

szik Sz. Antal útszája , és a*

Maraisi negyed között, szé-

leit köröskörül 39 négysze-

gü csúcsfedélben öszvesza-

ladó épületkék (pavillon)

díszesítik. — A' XIV. Lajos

Kir. piacza , (a' revolutió

ólta a* Király yissza téré-

séig Vendome piacza), IV,

Henrik Király természetes

Vendomme fijának palotája

helyébe XIV. Lajos Kir. ren-

deltetett, hossza. 7.1; , széle.s-

sége 70 ölnyi, rendes nyolcz

szeget formál , és szép épü-

letekkel keríttetik. Kôzepén.

állott XIV. Lajos Kir. lovas

7
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szobra, melly 1792- öszve-

rontatott. Itt áll az Ausz-

terliczi gyözedelmet emlé-

keztetft jeles oszlop , mely-

nek magassága 1.33 lábnyi ,

àltalmérôje 12 lábnyi , ol-

dalai 276 vékony bádog czí-

mekkel ékesíteinek ; tete-

)én állott Napoleonnak 10

lábnyi magas , és 4000 font

nehéz öntött геи kép oszlo-

pa. — A* Dauphiné (nsra rég

a' Desaixi piacz ) 42 Öles

háromszeg , a' Pontneuf és

kalmárház között; kôzepét

az érdemes Desaix Genera-

lis szobra ékesíti. — A' lo-

vagló játékpiacza (Carous-

sel) mivel itt a' Tuilleria

palota elött XIV. Lajos ifju-

ságában lovagvivásokattar-

'tott. — A' Diadalom piacza

(Place de Victoires) tojás

formájú, és 40 öl általmé-

rftjü piacz, Kleber Generál

emlék oszlopával. — A Gre-

vei piaczon , holott a* Pá-

risi Tanácsház áll , tortén-

nek a' kozonséges örvende-

zések , és a' gonosztévok el-

vesztésok. — Ide Jehet füg-

geszteni a' revolutio torté-

neteiben sokszor elöfordulo

Mars mezejét, ez 480 öl hos-

szú , és .130 öl szélességü ,

árkokkal körülvett szabad

hely a' vsnak napnyugoti

részében közel Seine fóhoz,

Ji.ozonséges ünnepi pompák-

nak's katonai gyakorlások-

nak szolgál.

Jelesebb palotáinak , ko

zonséges épületeinek 's dí-

szes templomainak , mel-

lyek az építés mesterségnek

mind annyi тетек szüle-

ményei , felettébb nagy a*

száma. — Palotái kózül ne-

vezetesebbek e' hatKirályi

paloták : a' Tuilleria palo

ta , nem rég Császári most

Kir. lakház (residentia) Eu-

ropának eggyik V legna-

gyobb 's legfényesebb palo*

tái kö/.ül ; alapköve 1564-

ben tétetett Medii aei Kata-

lin Királynétól , XIV. Lajos

Kir alatt elvégeztetett,deto-

kélletességére, mellyel most

tündöklik , csak a' nem rég

számkivettetett uralkodója

alatt juthatott. Fó épülete,

melly a' Caroussel piaczot

tekinti, szárnyain kívúl, e-

gyenes lineában 178 \fi ölet

hosszában , s/.élességében

pedig 18 ölet foglal , és öt

tornyoeodott csúcs emele-

tekkel (pavi Ion ékesítte-

tik. Négyszegü szép udva-

rában nem rég a' VeTenczei

régy ércz lovak voltak fel-

állítva , mellyek most is-

mét visszavitettek hon-

nyokba. — Egy folyosó él-

tal , mellyben a' Kir. Mu

seum i kaprsoltatik a' Tuil

leria a' Louvre nevüpalotá-

val : ezen roppant épület

Seine folyó 's a' Sz. Hono- ■

riai útsza között fekszik a*

vsnak la Ville részében , leg-

régibb a* Királyi paloták

között ; két részre a' régi ,

és új Louvre palotákra osz-

lik , az elsBt I. Ferencz Kir.

i5í8-ban , a' másikat pedig

késôbb XIV Lajos Kir. épít-

tette fel. Az újnak 687 öl-

nyi hosszú a' homloka , és

fenyes oszloprendtöl tün

döklik. Külsö formája tö-

kéletes négyszeg , és várhoz

inkább , mint palotához

hasonló. S/.ámos boltjai ,

's mulatságra szolgáló azá-

Iái , rfagy részint a' szép

míveknek 's tudományok-

nak vagynak szentelve. Itt

volt a' tíz esztendokig tar-

tó Francz. Birodalom alatt

az egész világon legjelesebb-

remek munkák gyüjtemé-

nyes llamare , melly azon-

ban most már elenyészett.A'

Kouvre piacz mellett fénylô
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paIotára(pavilIon)emeítetett

Telegraf , Franczia Ország

minden részeivel közösül.

— A' Palais royal, vagy is

a'királyi palota, a' revolu-

tio alatt Egyenlôség 's nem

. rég a' Toryjényezék palotá

ja, Richelieu Kardináltól e-

meltetett nevezetes épület ,

kózépben díszes kertet fog-

lal , márvánnyal kirakott

tornácz folyosóktól ) és 180

kalmárbolttól vétetik körül,

mellyekben mindent , a'

mit csak a' hívalkodás , és

a* Párisi fínora ízlés gondol-

hat , bovséggel találni ;

.a' boltok alatt pinezék ,

ser és bor korcsmák 's ká-

véházak váltanak helyet.

Két játékszin is vagyon beh-

ne. — A' Bourboni palota ,

a' revol. a' Torvényhozó

test palotája, i72í*Bourbon

Kir. Herczeg Asszonytól é-

píttetett rég római ízlésben,

valóban pompas egy épü

let , mellynek kivált belsô

elrendelése 's ékessége min-

deneket bámulásra indít.

A'S. Germain'i külsö vsban

Seine fó partján fekszik. —

A' Luxemburgi palota , a'

revol. atatt : Palais au Sé

nat conservateur i a' Vaugi-

Hard útszában. Ezt IV. Hen

rik Kir. özvegye Medicaei

Maria 1615-ben a' Flóren-

tiai hires Pitti ( most N.

Herczégi) palotának for-

májára, hat esztendö alatt

építtette fei özvegy lakásá-

pa ; Louvre után Párisnak

legnagyobb palotája. ttt la-

Jiott hajdan RákóczyGyttrgy

hazájábói lett kikoltozése,

és Párisban való tartózko-*

dása alkalmával. Revolu-

tiói üdöben eleinten fogház,

késôbben a*DirectoriumnaK

széke vala. Nevezetes ben

ne a' képes tornácz, kivált

ama hires Rubensnek ¿o

kepirási , mellyekben Me

dicaei Maria Királyné éle-

te titkosan adatik el6. —

A' XVI. Lajos Palotája, a*

revolutiók alatt: Palais de

la Justice, Desaix'i piaczon

az ó-vsban, Párisnak legré-

gibb épületei közül való ,

már Sz. Lajos Kir.uak lakul

szolgált ; tüz által két ízben.

elpusztíttatott, végtére XVI.

Lajostól i?87. ismét régi dí-

szébe visszaállíttalott.4' Re-

volutio alatt széke volt a'

Párisi Parlamentnek. •* E-

zeket követik más jeles kö*-

zônséges épületek , illyen s

a* Tempel, nevét régi bir-

tokosaitól a' Templariusok*

tól kolcsonózé, 1200 évben

épült , magas köfallal '9

tornyokkal keríttetik , és

efös egy kastélytképez kz

említett rend eltöröltetese

után egy ideig a' Máltai

lovasok laktak benne, ké

sôbben fogházzá vältozta-

tott , mellyben XVI. Lajoe

Király familiájával eggyütt

fogva tartatott. — A' vshá-

za (Hotel de Ville) régi Go-

thusi épület a' Grève pia

czon, «553 kezdetettés 1605-

hen végeztetett, szép kis

udvara és órája nevezetes.

Most széke a' Policey-Prae-

fectusnak. — A' Pénzverfl-

ház , hat udvaros , nagy '«

szep épület , magassága 13,

es homlokának hossza 60
- - . . i L un

dlnyi , fekszik Pontneufneh

ellenében , a' pénzverb tisz-

teknek 's müveknek laká-

sok is itt van,szép pénz és ás-

vány gyüjteményel. — Az

Ugyefogyott katonaság épü-

lete (Hotel des Invalides)

1671-Ъеп XIV. Lajos Kir. ál

tal az öreg 's kiszolgált ka

tonaság száriaára építtetett.

Erkélye 1 10 ölet foglal , ad-

hat 5000 embernek lakást ,

elöl lévft udvarát árkok 'a

7*
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.ágyük védelmezik. Öt ud-

vara , .300 lábnyi magossá-

l gú tornyos pompás teraplo-

ma nevtzetes a' hires Tu-

renne hadi vezér teteméi- .

vel. A* t'egyverház , eggyik

csúcsán a' vsnak, Mail nevü

parti ütszában fekszik , a*

hoi t. i. Seine vize a' ve

h'ôzé ereszkedik , roppant

ïiagy épület , és а' лет rég

múlt idökböl nevezetes. —

• Jeles továbbá a' Seborvosok

ískolája is, künyvtárjával,

testbonczoló szobáivaí 's a't.

Egyházbéli épületei közül

femlítést kívánnak : A' No

tre-Dame- vagy is az Erseki

fö templom,Párisnak Szent-,

egyházai közül legrégibb ;

fekszik az ó vsban , (Cité)

's hajdan Sz. Dénes templo-

tnának neveztetett , de ko-

Tán , már a' 6-dik Század-

ban I. Childebert uralkodá-

sa alatt újonnan felépíttet-

vén , a' Boldogs. Szüz tisz-

teletére szenteltetett fel.

Roppant nagy 's fényes go-

thusi épület ; 45 kápolnával,

és sok írótt képpel tiindök-

lik , hossza 400 , szélessége

70 lábnyi , belsö boltozatját

128 ékes oszlop tartja. Fö

«rkélye gothusi izlésben e-

meitetett'smesterséges kép-

faragói munkákkal ékesít-

tetik, három ajtói , és mind

a' két oldalán egy egy 204.

lábnyi magos tornyai, ezek-

iiek teteje lapos 's korláttal

vagyon körülfogva. Rólok

az egész vsra való kilátás

felettébb gyönyörüseges ; a'

tornyok szép folyosók áltai

kapcsoltatnak Öszve. 179.3-

dik évbéli zenebonás idök-

ben ezeh Szentegyház az

Okosságtemplomának szen

teltetett volt. Mellette va

gyon a' regenten püspöki,

és csak 1622. eszt.töl fogva

Érseki nagy palota , *zép

konyvtárjával. — A' Sz. Ge

noveva (St. Geneviève) tem

plóme , meily késôbb a' Ró-

mai Pantheonnak nevezte

tett , a' múlt Századnak kö-

zepe felé épült, és két egy -

más felett lévô kerek tem-

plomokbol áll, mellyek kö

zül a' felsö isteni szolgálat-

ra, az alsó pedig az ország

föbb rendeinek temetés he-

lyül vagyon rendelve. Ne

vezetes ezen épület a' revo-

lutió torténeüben. Itt lát-

hatni Clodovig Király '»

Cartés Bölcselkedb jeles sír-

jait. — A' Sz. Rókusi plébá-

nia Szentegyház három szép

kápolnával , fényesek ben

ne a' Corinthusi és Dorusi

oszloprendek , P. Corneilles

emlék oszlopával. — A' St.

Germain Г Auxerroisi pléb.

templom az új Louvrenek

ellenében. A' Directoriumi"

kormány alatt Theophilan-

tropok tartottak benne is

teni a' tiszteletjeket. — A'

mezei S. Miklós temploma

hires V. Bude , P. Gassendi,

és Valois'i Adrián emlékosz-

lopaikkal. — Ezeken kivûi

a'- St. Gervais , St. Sulpice ,

St. Eustach , és több más

ékes templomokkal tündok-

lik Paris vsa ; ôszveséggel

52 számlál.

Páris széke a' tudomá-

nyoknak 's szép müveknek ;

nevezetes az újjonnan for-

mált Királyi fö Egyetem ,

négy tökelletes Akademiák-

ra részelve, mellyek között

elsö a* Kir.i francz. Akade-

mia , második a' Kir, felül-

írások és szép tudományok

Academiája , ezt követi a*

, kir. Tudományok , 's végre

a' kir. ezép müvek Acade

miája. Ide tartoznak még

4 más Lyceumok , 46 má-

sod osztálybéli iskolák , és

ao külón tácito intézetek:



a' bépíró 's képfaragó , raj-

zoló , muzsika , rézmetszô

iskolák ; 17 tudós társasá-

gok ; 10 kôzonséges könyv-

tárak , mellyek kozött a*

királyi konyvtár a' legúj-

jabb változások elôtt 34000a

válogatott nyomtatványok-

kal , és 60000 kézírással kér-

kedett. A* Pantheoni konyv

tár 80000 darab nyomtat-

ványból , és 2000 darab kéz-

írásból áll; jeles még az

úgy nevezett négy Nemze-

tek konyvtárja is a' varos

konyvtárjával. Ezeken kí-

vül számlál közel 500 bonyv-

árost, 250 konyvnyomtató

müvet , mellyek közül egy-

nek 131 nyelvbéli betüi van-

nak , az olvasásra ajánlott

könyvesházaknak pedig so«

kasága számlálhatatlan. I-

de járúlnak 13 Museumok ,

çzek között nem rég kivált-

képen tündöklött a' volt

Császári , most Királyi Mu

seum , melly azonban most

nagy részint 20 évek alakt

öszvehordott ritkaságaitól

megfosztatott ; jeles az é-

gésztornya mély pinczei-

vel ; füvész kertjei, 's ezek

között a' vsnak keleti ré-

szén fekvo gazdag novevé-

.nyes kert , Europának eg-

gyik a' leggazdagabb 's ne-

vezetesebb füvész- kertjei

közül, a' hires Büffon gond-

viselése alatt toltéletesedett.

— Nevezetesebb Ujságlevél

íróinak száma 15, ezek köztt

ismáretesebbv a* Moniteur,

a' Journal de Debat, (nem

rég Journal de Г Empereur)

a' Gazette de France , a*

Journal general de France,

a' Quotidienne 's a* t.

De nem egyedül a' szép

müvek és tudományok te-

lepedtek itt meg hanem

fôképen az ügyefogyott em-

bteriségrol gondolUozó ir- <

galmasság angyala terjesz-

té itt ki szárnyait 27 ispi-

tályban , és több más ke-

gyes intézetekben ; illyen)

a' Hospice de l'Humanité»

5 épületbol áll, 's némely

években 30000 betegeket i$

gyámolít; a' Hotel de Dieu,

eszt.ként 5000 beteget gyó-

gyít; a' Qvinze vingt vagy

is a* vakokháza Sz. Lajos

Királytól i26oeszt.ben fun-

dáltatott, 300 öreg és 12a

iiiú vakot táplál , kik egy-

szer'smind külombféle mü-

vekben foglalatoskodnak j>

a' Sz. Lélek ispitálya , ta-

lált gyermekek nevelésére

szolgál ; a' Hospital de Pe

tits Maison és Salpetriere ;

az 70 esztendôs szegény há-

zastársaknak nyittatott ; ей

pedig 300 bolondot táplál;

a' Szüloház , mellybe esz-

tendöt által 3—4000 ternes

asszonyok vétetnek fel , és

200 bábák formáltatnak ;

a' szeretet (Charité) ispi

tálya az ifiú orvosok okta-

tására szolgál 's a' t. Szük-

séges valóban illy sok ke-

gyes intézet e* vsban , mi-

dön csak úton álló koldú-.

sai 87000. számláltatnak.

Fabrikái is számosak , hí-

resek a' Gobelin szönyeg1

fabr. arany , ezüst , selyem,

pamut , kristáltiveg , óra ,

csipke, fátyol, kalap , bör,

drága kö , gyöngy , és ki-

váltképen tükör fabrikái ,

mellyekben a' legszebb , '$

legnagyobb tükrök 100—104

hüvelknyi nagysággal ké-

szíttetnek, és 5—6000 frank-*

ért árúltatnak. Vannak e-

zen kivül Egyiptomi zárt,

és a' legjobb fegyvert ké-

szíto fabr. ágyút és betüket

öntö müvei "s a' t. Ezen

portékáival , jó fekvésétÔl ,

's belso intézeteitôl seffíttet-

ven , igen kiterjedt keres



bedést йг , ennek legna-

gyobb segedje a' Nemzeti

Bank. A' vsnak Cértem az

egsryes nemes 's polgár fa-

miliákat ) esztendöt által

goo millio frank, számlálta-

tik jövedelme. — Belsö kö-

zosülését a' vsnak 3000 ái-

longé béres kocsik , és 2000

két kerekü könnyü csézák,

és gyalog hintok könnyeb-

bítik ; az isméretesekkel va-

16 levelezés a' vsi kisposta

által tôrténik.

A' mi Párisnak természe-

ti állapotját illeti ; levegö-

íe valamint a' kijrül fekvô

tftjnak is mérséklett 's kel-

lemes ; a' csikorgó hideg i-

gen ritka. Ez jobbára az

orsz.nak csak. ész. hegyes

vidékeit zaklatja. Hó'sjég-

essô is ritkán tapasztalta-

tik 's hamar olvad. Nyári

hévségét , melly déli tart,

nyaiban gyakrantikkasztó.

*£ kiálhatatlan, csak vidám

meleg napoknak lehet ne-

vezni. Szelei eokkal gyen-

gébbek , mint tengeripart-

jain ; égiháboru és forgó-

szelek ritkán dühösködnek;

fellegei sürüen bocsátják

az e^söt. Esztendöt által

tett észrevételek szerént a'

legnag-vobb hévség Páris-

ban 0 + 27 grád. Reaumur

mégyen ; a' kôzépïhç; a'

hideg 0—7 prádnál ritkán

ezál alább. Essft kôzép ren

du esztendftkben 20 hüvelyk

a—4 linia esik ; oszveséggel

164 essös napjai számlál-

tattnak. Uralkodo szelei a'

délnyugoti és ész.keleti.

Folde Páris vsának és a'

kôrnyéknek homokos , kö-

vecses és nem igen termé-

keny; a* mesterségazonban

's szorgalom böven termeszt

min dent ; nagy része a' vs

nak k&bányák rriiatt alávan

4§уа^ innen a' Partei hires

Katakumbák. — Ital vize

elég ros/. ; nagyobb része

a' vsnak az iezapos Mame'

toi zavarossá lett Seine íó-

raszorúlnak, mellynekvi-

zét (mint a' Szegediek a'Ma-

rostói zavarossá lett Tisza

vizével r.áelekeeznek) vagy

tovább álni hagyják, vagy

lombikon le vonni kénsze-

rítettnek, minekelötl e élné-

riek véle'. Csak csekélyebb

része ihat jó forrás vizet ,

és az Ourcq kis fó vizet ,

melly nem rég Lisytol Me.

aux'n által huzott csatorná»

ba téríttetett Párisba.

Páris vsa már ma^ában

felettébb népes lévén , ha

még hozzá tesszük a' kor-

mány 's torvénys/ékekhez

közelittök számát , a' ka-

tonaságnak 's idegeneknek

sokaságát, kijnnyen lehet

képzelni , melly nagy lé-

gyen itt az eleségbéli e-

mésztés; érthetôlejr ma^ya-

rázza ezt rövid évbeli ko-

vetkezö foglalatja : 210 mil-

lio font kenyér, 1.50000 da-

rab vágo marha , 109000

borjú, 200000 Urü ; 5.50000

sertés; tengeri ha I bol kö-

zel 100Q00 másza ; irósvaj-

ból 9000 mázsa; gyümólcs-

bor 120000 akó; ser 300000

akó; bor, pálinka, 's eczet

36500000 frank árru,Az egész

emésztése 300 milio frank,

becsültetik. Népességét 600

000 felül haladni említet-

tem ; ebbcri 181.5-ben meg-

holt 19992 , született 22612,

és a' líázasságra lépett pá-

roknak száma ,5,579 ment ;

1814-ben pedig ' 378«5 holt

meg , született 10814 férfiú

ée 10433 lánygyermek , és

a'házasulópárok száma alig

ment 4180-ra.

Lakoi tehetos 's szorgal-

mas emberek. A' io szívü-

ség, udvariság, finomtón,
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a' szolgalni készség megkü-

lömbözteti öket az orsz. e-

gyébb vsainak lakositól,—

és a' mi különös : a' szép-

nemböl azáraos tudós könyv

szerzók is léptek ki , illyen-

nek lehet nevezni: Berni-

er-Briquet, 'e Dupiery As-

szonyságokat , 's Legroiny

la Maisonneuve , Lassan,

's más több tudós kis-asszo-

nyokat ; de egyszersmind

nevetségessé teszi a' Parisi-

akat a' mímeles, újság 's

módi kivánás, és a' min-

den csekélységen kapkodás.

Különös jegyzésre méltó

szörnyü hevességek , és k¡-

mondhatatlan álhatatlan-

eágok ; általjában egészen

csak a' szempillantatnak

élnek , és az idönek játék-

bábjai. Hiheto hogy ez a'

ciimának szüleménye. Ter-

mészeti külsejekre nézve:

terraetek szép , ábrázati szí-

nek barnás fejér , szemek

szemöldökjek, 's hajok nagy

részint gesztenye színü. A'

Porsáer között nevezetessé

lettek a* revolutió tôrténe-

tfbea a' halászasszonyok

(Poissandes). A' mi erköl-

csét iletti e' nagy vsnak

híteles tudósítások szerént

a' miilt nagy zenebonák u-

tán inkább jobbúltnak

mint feslettebbnek szabad

állítani , alábbhagyott a*

fény i'izésben és hívalkodás-

ban, nem külömben a' gyá-

va férfiak mellett módiba

jött asszonyok uradalma 's

ez uralkodásra felettébb

nagy vágyódások , a' férfi

ak szívében újjonnan fel-

geriesztetett függetlenség

lelke általhathatósan meg

tántoríttatott. Hogy öröm-

leányinagy számúak C.50000

fellebb) ezt ama feslett 'a

siralmas példának kell tu-

lajdoníta.nunk , mellynek

03 —

mirígye közös mInden né-

pesebb vssal. Ez, mint egy

el kerülhetetlen nyavalája

a* nagy világot játszó vsok-

nak , valamint e/.t Velen4-

cze má,r hajdan érzette és

tapasztalta. A' Franc, nem-

zet dicsôségére légyen

mondva : az oromleányok,

több szeraesebb utazók jegy-

zések szerint, kivált a' re-

volutzio elott ama « hires

Párisi Porcheronban tóbh-

nyire külfóldiek , 's fokép

német-születésüek voltak.

ílly csinos 'a gazdag vs-

ban , mellynek lakosi már

természetekti'l hajlandók a*

társaságra 's mulatságokra,

felettébb számosaknak 's fé-

nyeseknek kell lenni a'Já-

tékszineknek, 's mulató é-

pületeknek, kerteknek és

sétálóhelyeknek. A' játék-

színek közül nevezetesseb-

bek:az ugy nevezettFranczia

Játékszin (Theatre Fran

çais) 174 játszó, képíró, mu-

zsikus 's más eféle szemé-

lyekkel , aooo nezßnek ad-

hat helyet. A' nagy énekes

Játékszin 1793-ban épült

szép ízlésben , 3000 nézôt

foglalhat , a' szemnek , el-

rendelése 's fényessége mi-

att , Paradicsom. A' nem-

zeti Játékszin; az Olasz já

tékszin vagy is az úgy ne-

vezet Opera buffa több

mint îooonézôkre; a' Fey-

dau , Vaudeville , Montan-

sier'sa't. ôszyeséggel 18-

Ekesebb közönseges kertjei:

a' ч novevényes kert (Jar-

din des Plantes) mellyröl

már felyebb is emlékeztem

nem rég megnapyobbitta-

tott • ritka yadakkal , rsa-

tornákkal , külföldi fák-

kal 's nôvevényekkcl kiéke-

siletett , 's közönseges sé-

tálóhelynek nyittatott ; e-

redeti nôvevényeinek szá-



ma 7000 ; valóságos dísze

a* vsnak. Tuilleriai kert,

ez egy hosszas négyszeget

képez, szélessége 170, hos-

sza 300 ölnyi, keleti es nyu-

goti oldala szép pázsitos

emelettel kerittetik 's a'

XV -Lajos piaczába vegzö-

dik, pompas csatornái , é-

ltes oszlopai , gyönyörüfa-

rendjei több mint 8000 na-

rancsfákkal kirakott utszái,

legkellemesebb sétáló hel-

lyé változtatják. Az Elyse-

timi mezftk (Cahmps EHs-

sées) a' XV Lajos piacczán

túl, melly a' Tuilleriai kert-

töl választja , szép kávés 's

táncsházai, és kellemes ár-

nyas fái végett igen Iátogat-

tatott mulata hely ; ezt,

I a' XV Lajos piaczát , és a*

Tuilleria kertet kozépben

hasítja egy széles és egye-

nes út , mellyen a* Tuille

ria Palotábóí Neuilly hely-

ségig gyönyörü kilátásszol-

gál. A' Tivoli vagy is Bou

tin, Frascati , Hebe kertek

diszes tánczszálákkal , ká-

véházakkal 's a* t. Sétáló

helyei közül jeles a* két ,

északi és déli vs részeit ke-

ríto három sor fás sétáló-

helyek (Boulevards) az el-

sö 2400 olhosszú , még 15З6

ban plántáltatott ; itt a'

szép kertek, ékes épületek,

\s mulatságos játék színek

egymást váltják ; a* máso-

dik, melly délfelé nyúlik ,

36Я3 öl hosszú , 1761-benvé-

geztetett, tíszta levegoje ,

's kies mezei izlésü reudel-

tetése felettébb kecsegtetó

sétáló helyet nyujt. Emlé-

kezetre méltók még a* Bou-

logne'i és Vincennes'i- mu

lato erdócskék , a' vstól

mintegy félórányira , na-

gyon íátogattatní szokot

mulató helyek ; és ezekben

találja a' csínosabb Pári

mulatságát. Kôznépé a' ma-

darak nyillal való vadá-

zatja , a' felállított's nye-

rendö jutalommal ékesített

magas árboczfára való má-

'szás 's a' t. Nevezetes még a'

Boulogne erdocskén túl lé-

vö Longchamps helységbe

való kocsizás, melly részint

ájtatosság , részint pedig

kivált a' gazdagabbaktól

mufatság veget tétetik ; itt

vetélkednek egymással Pá-

ris gazdagjainak ékes válo-

gatott hintói , pompás lo»

vai , tündöklö szerszámjai,

fényes öltözetü szolgáji 'a

a't. Kôrnyéke a' vsnak hat

mfdre diszes helységekkel ,

palotákkal , mulatóházak-

kal , kies kertekkel , 'e jól

kimívelt szántó földekkel

tellyes, illyen a' Sz. Denis,

Sceaut, Charenton, Passy ,

Issy , Vincennes kis vsok ,

Malmaison , St. Cloud , Er

menonville paloták kertje-

ikkel.

Szerencsétlenségei közül

két izben tortént égései u.

m. ,58Ç-dik és 1034-dik esz-

tendókben nevezetesek,mel-

lyek Paris nagy részét ha-

mu 's ко halommá változ-

tatták; nem csekélyebb vólt

az 1206-diki vizár , melly

közel az egész vst elboritot-

ta 's temérdek károkat oko-

zott. De felül haladják e*

vsnak minden ezerencsét-

lenségeitaz 1814 's 181.5 di ki

vérengzó két évnek iszonyú

viszontagságai. A' Franczia

Nemzet, 's különösen Páris

vsa a' fénynek *s dicsoség-

nek azon polczáról hanyat-

lott le, mellyre , Europá-

nak minden nemzeti közül,

ugy ezolván csak ó, hagott

vala fel. A' Franczia Nem

zet kevélysége megalázta-

tott. Ama Hadivezér, Con

sul, 's Császár kinek büsz



kesége kényéré osztotta Eu-

ropának a' Királyokaf 's

tôrvényeket , hogy járma

alatt nyögjön az emberiség,

a' messzí tenger sziklás szi-

getén van , és Paris, melly-

nek keble századok ólta

nem látott ellenséget , si-

ralmasan hódolt meg azok-

nak, kiken azelott gyózedel-

meskedett. A' Fels, gyñz.mes

szôvetség megrendité Páris

falait, és vissza adta a* meg-

tévedt nemzetnek tbrvényes

uralkodóját , a' Bourbon

Herczeget. — A' külföldnek

diadalmas vitézei elöbb Sz.

György Havának i-sö nap-

ján 1814-ben , utóbb Sz. Ja-

kab havának 6-kán 1815-

ben tapodták Paris' föld-

jét , 's meg pihentek rajta

munkás és dicsoséges esa-

tájik után. Vajha Páris ki-

sóhajtsa kegyes Királya a-

latt fajdalmas ineégeinek

emlékezetét , 's kóstoljaEu-

ropa a' sïôvetséges gyöze-

delem arany gyümolcsét ,

boldog békét ! !

Páris , kies fekvésü helység

északi Amerika szab. Vir

ginia tartom.ban 150 ház.

számlál.

Párhány, mvs Esztergom Vár-

m.ben, Esztergomtól 1/4 óra

Duna partján F. U Eszter-

gomi Érsekség , lak. Ma-

gyarokkat.számok 1070 mé-

gyeri tulajd. pléb. és tempi.,

mal; hires káposzta vásár-

ral.

Parma , folyóviz felsö Olasz

orsz.ban ered az Apennini

hegyekböl , 's Parma vsa

mellett elfolyván , Pó vi-

zébe szakad.

Parma , Parmesano , Parme-

giano tart. felsö Olasz orsz.

ban napnyug'otrólPiemont-

tal , északról Lombardi-Ve-

lenczei orsz, gal, keletröl a'

Modenai Herczs.gel , délrol

pedíg az Apennini hegyek-

kel , mellyek a' mostaniGe-

nuai Herczs.töl választják,

határos. Ezen tartományt,

a' vele eggyesült Piacenza

és Guastallai birtokokkal ,

mint Herczségetmár 16-dik

században birta a' Farne-

siai ház , ettöl az utoisó

FarnesiaiErzsébet által 1748

ban a' Spanyol Fejedelem

háznak birtokába jutott,

késobben Franczia ház bir

ta ezen három tartom.okat

eggyesült Parmai Hercz. ne-

vezett alatt, miglen 1800-

ban Napoleon Császár által

elválasztattván három Her

cz. ségekhé alkottattak vól-

na ; Guastalla ezek közül

az eltörlött Olasz Kirs.gal

öszvekapcsoltatott, Parmát

pedig és Piacenzát Camba-

ceres 1808-tól fogva mind

jutalom jószágokat birta

Herczegi czimmel ; most

ezen három Herczs.ek ismét

egyesítettvén a' Bécsi Con-

gressusnak 99-dik Artic. e-

reje szerint Maria Ludovi-

ca Császárnénak engedtet-

tek. Nagysága 1626 olasz □

mfd; mintegy 400000 lak.

kal, igy tehát egy négysze-

gü mérdn általjába véve 4666

lélek lakik, melly valóban

már nagy népesséff. Földje,

nagyobb részint róna, igen

termékény,csekélyebb mun-

kát is böven fizeti, terem

gabonát , ió bort , drága

gyumölcsöt , olajt; rétjei ,

kivált déli tájjiban, kovér

marhát , 's finom gyapjus

juhokat nevelnek. Erdei

csekélyek. Asványai: vas,

réz, kristál, gipsz, só 's a't.

Két ásványos forrási is ta-

láltatnak. Levegöje meleg

's igen bellemetes. Számos

folyói koziitt a' Taro, Len-

za, Nura, és Trebia neve-

zetessebbek. Tovak nélküf



szükölködik. Lakosi , csak

nera mindent önkent nyúj-

tó földeik mellett egy ke-

vesé reütek a'nehezebb mun-

kákra ; de a' mellett becsüle-

tes,jámbor emberek,vendég-

kedvelök,hogy hirtelen ha-

ragjok késedelem nélküi tô-

»öz,gyilkol,azeddig vólt kor-

mánynak legfoképen lehet

tulajdonitani. Relligyiójok

a* Romai katholika. Par-

mai Herczs.nek fó,vsa:

Parma, (44o 48' 1" E. Sz. ego

o' 19" K. H.) fekszik kelle-

metes 's igen termékény ro-

naságban Parma folyoká-

nak partjain, melly a* vst

két eggyenetlen " rés/.ekre

osztja. Mailandtól 18 Pá-

ristól 144 (geogr.) mfd tá-

vozik ; dtszes , nagy , 's he-

lyessen épült népes vs 3/5000

lak.kal, 'e 5kapukkal. Lak-

helye a* mostani Iga/gató-

nak, Püspöknek, 's Univer-

sitásnak , melly még 1412

e&ztendöben állittatott, és

a* régi Jesuiták poínpás

nagy épületét foglalja. Je-

lessebb épületjei közül va-

lók : az új roppant nagy

Palota , mellynek korében

diszes konyvtár képes tor-

náczal , és egy nagy Játék-

ezin , találtatnak. Ezen Já-

tékszin, melly nagyságára

nézve nem csak Olasz orez,

ban , hanem még egész Eu-

ropában is a' legnagyobb

Játékszinnek tartatik, 1618-

ban Római Amphiteatrom

formaiára épült, зоопуот.

széleeégffel , és 380 nyom.

hosszúsággal bir , mind a-

zon által még is jól hallan-i

benne a' játszókat, a' legta-

vulabb való szegletben is.,

Eifer benne 14000 személy,

mindent lithat és halhat's.

kényére ülhet. — Nevezetes

méar a' püspoki templom ,

теЦупек boltját Korregyio.

irta ki, szemlélhetni ezen

festes közöl t a' Jó Erkolcsö-

ket leányi képekben le á-

brázolva. A' tempi, mellett

áll a' Hotisterio vagy is Jie-

reszteló ház. Ezenkerekded

régi nagy épület kivülrol

egészen márvány 1 vagyon

ki rakva,'s akármenyi gyer-

mek a' vsban vagy a' váro-

son kivül két mfdnyire szü-

letik , mind itt keresztelte-

tik meg — Oltalmazó kis

erôssége Parma fóka jobb

partján fekszik napkelet-

nek, éppen nem szembetü-

nö. Ezeken kivül vagyon

500 nemes ifiakat nevelö

baza, és egy hires könyv-

nyomtató müve, (hol nem

isméretes a* Bodoni?) több

mint 200 nyelvekre szolgá-

ló betükkel. Porczollán 'e

selyem fabrikáiban készi-

tett portékaival kereskedik.

A' Pármai sajtok Lodi vs-

nak kornyékiben készülnek,

de innen is nagy számmal

kihordattatnak.

Partía, nagy 's népes vs Bun-

delkund nevü orsz.ban in-

nensö IndiáhanOane folyó

partján , hires gyémántá-

sással,

Partíala, v. Pannella erosített

vs 's jeles csatázó hely a*

napnyugoti Marattok tar-

toraányaiban Asiában , Vi-

sapur vidékiben , a* Pung-

han nevü hegyen épült

kastéllyal.

Parnastiui hegye , nevezetes ,

's hajdani Görög orsz.nak

legmagassabb hegyei közül

való, fekszik az Europ. Tü»

rök birtokóknak Livadia

tart.ban. Hajdan a* Muzsák-

nak 's Apollónak vóltszen-

telve, Kastáliai forráíának,,

mely csúcsából csergedez ,

oly erÖtulajdonitatott.hogy

Ítala által a* vers szerzöket

külómbféle találmányakra
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alkalmatosá tenné.Nagyobb eilen vîseltelt , ezen sziget

részint az esztendönek hó- volt az elsóknek lerakado-

val borittatik. Ennek ki- helyek 's hadi operatiojok-

álló kettes csúcsai a' He- nak kozép pontjok.

likon , 'e Citheron ; ezektöl Parovcze, Parnicza, tôt falu

's a' Boeotiaiberozek Cyno- Arva Várm.ben 60 kath.

cephalus hegyétól vétetik 1175 luth, 4 zsidó lak.kal.

körül ama hires Platea ne- Vagyon szüntelen meleg vi-

vü rónaság , mellyen a* ze , melly soha sem fagy

halhatatlan Epaminondas bé ; jó marha tariása , egy

a' Leuctrai ütközetben a' deszka vagó malma ; erdeji

Spartánokat meg verte. ezámos medvéket foglalnak.

Parnitz , Odera fónak eggyik Parret , folyóviz Anjrol orsz.

karja igy neveztetik. nak Sommerset Grófs.ban

Paro , fo kereskedö hely a' melly a' Hiberniai tengerbe

Butani Daëb-Raja orsz.ban ömlik.

a' hol érczbftl bálványok 's Parrington , vs Uj-Brunszvigi-

fegyverek készitetnek, ában, északi Amerikának

Páro* , s/.iget Europai Török Üj-Hollandia tart.ban at

birod.hoz tartozandó » az Angolok birtr kában, alkal-

Archipelagban , Antiparos mas egy kikötft helyel.

szigetkétol o.sak egy kes- Parsberg, mvs Baior orsz. ban

keny csatorna választja. Bö- Regen ker.ben 508 lak. egy

ven termes/.t pamutot , 's kastélya , és egy tbrvény

bort; szép fejér márványa széke vagyon.

nagy hírben áll , mellynek Parsek , 1. Geberek.

bányái nagyobb részint be- Parschore , vs Angol Worces-

temettettve vannak. A'haj- ter Grófs.ban Avon fó mel-

dan nevezeles Páros vsa a' lett, mellyen egy hid ve-

szigetnek napnyugoti szé- zet altal.

jein Antiparosnak ellenébe Partabghar , vs keleti Indiá-

állott ! a' hol még most is ban , az Angolok birtokai-

régi virágzására emlékez- hoz tartozó Auhd tart.ban

tettö omladéki fenn álla- sós puszta kôrnyékében sok

nak. Lakóinak száma alig konyha só szedettetik.

mésryen 2000, Föhelyben- Partenay, Parthenay , (46o u'

ne Parchia v. Parichia nyo- E. Sz. 17o 27' 30" H.H.) vs

morúlt helység, melly izet- és ker.béli föhely a' két

lenül épitésre forditott Pa- Sevres oszt.ban Tonet folyA

,Tos ré¡£fiségeivel ennek em- mellett 3210 lak. kik borô-

Jéket fenn tartja .A' sziget- ket 's ször materia porté-

пек több révpartjai közül : kákat keszítenek 's gabo-

Naussa, Drio vagy Treó ér- nával, marhával keresked-

demelnek emlitést. Az itt пек.

talált márvány tábla görög Partenkirchen , ( a' régi Partha-

felülirással 264 eszt. К. U. num) mvs Bajor orsz. Inn

ezületése elött készitetett , ker.ben Loisach fó mellett;

*8 1300 eszt.kre kiterjedö itt nevezetes Római régi-

idßközt foglal , az Oxfordí ségek ásattatnak. ■

Universités konyvtárjában Parthia, Parthusck, orsz.ga A*

tartatik. A' nevezetes Pelo-? siában ; Persák uralkodáso-.

ponésusi haborüban, mel-i koir , és ez utánn is egy ide-

íyet az Oroszojt a' Tprökök ig Hircaniához tartozott,



fsekély tart, volt ;

utánn a' viragzásnak sora

reá jôvén Euphratestól , O-

xusig, a' Caspiumi tenger-

t&l egész Indiáig terjedett

hatalmas, Romával ^okáig

birkozott Királyság volt. A'

ezoros értelemben vett Par

tons ország északra Hirca-

nia, l<el.re Aria, délre Cara-

mania , ny.ra Media kbztt

feküdtt, Coronus, Masdora-

nus , 's a' t. hegyekkel kö-

rül vétetve; fó vsa Heca-

tompylqs , közepett, kirá-

lyi lakás , a' Cassiumi ka-

puktól i33mfdnyire; 's Co-

misene , Senima 's a' t.

Paru , fó keleti Indiában , a'

tengerbe szakad.

Paru, fó Brasiliában , Maran-

hon folyóba öralik.

Puryichio , (Bervich, v. Bocea

di Segnanak is neveztetik

lakositól,) sziget a' Guar-

neroi tenger öbölben ; va-

gyon kis kikötöhelye dél-

nyugoti részén , de ennek

is szük,és veszedelmes a' bé-

menetele.

Parvitsch , kis északi Dalma-

cziai sziget, felettébb népes

'stermékény, bort, olajt,

gyümölcsöt böven nyújt.

Pasariwitt , Passarowitz, falu

"Serbia tart.Török orsz.Mora-

va fó mellékiben a' Szemen-

driai Districtusban , neve-

zetes az 17Í8 eszt. Junius ha-

vánakai-dik napján itt kbt-

tetett 24 esztendÔs békesség

által, mellyben Nándor-Fe-

jérvár szomszéd vidékeivel

a' mibirtokunkban maradt.

Pasotos, Depasata, kis tartom.

Portugall orsz.ban, nevét a*

Depasata fótól kolcsönözi ,

fekvéseaz Atlanticumiten-

gertftl Spichel foktól, 's Té-

jo fótól kornyékeztetik ; a'

Pasati borok hireltetnek.

Piscataqua, ha-

íaki Ame-

iscataqua ,

'ózható fó fó
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Kir. h. rikának szabad New-Hamp

shire tart.ban torkolatja

alkalmas révpartot formal.

Pasco, vs a' SpanyolPeru al-

Kirs.ban , déli Amerikában,

farma tart.ban , bö ezüst

bányákkal.

Patewalk, Passewalk,vs a'Bur-

kusi innensö Pomeraniáb.

Randowi kerületben az

itt hajózható Ucker és

Randow folyók mellett ,

mellyek által a' portekák

Haffban , V innen a' ten

gerbe vitetnek ; vagyon

Vallón szálitványa, 532 h.

's 3270 lak. kik posztót, bö-

röket készítenek , pálinkát

égetnek 's kereskednek.

Pasga , Neger helys. köze'p A-

frikai Alsó-Senegambiának

Ftíluppok tart.ban , enríek

északi szélein hason nevü

fó mellett, mely' jó a' Schak

nevü tóból , 's egyesülve a'

Sanschedegu fóval , melly

hasonlóképen azon tóból e-

red a' Bintrami mellékes fót

csinálja, a' Gambiába sza

kad ; «vel , valamint Ka-

samansa és San- Domingo

folyókkal is kapcsoltatik.

Pasitano , vs Napolyi Kirs.ban

az innensö hasonló nevü

Herczs.ben 7830 lak. kik né-

mü némü kereskedést üz-

nek.

Paskau , Paslow, mvs Morva

orsz.ban a' Preráui ker.ben

Osztrovicza fó mellett, va

gyon egy plebániája, sós-

és határvámszedo hivatala,

egy kastélja 71 h. 440 lak.

Pasman , jól mivelt sziget az

Adriai tengerben , a' Zárai

csatorhában, földe hegyes,

de mégis termékény kivált

borral 's olajial bövelkedik.

Számlál 7 falukat.

Pasquino , megcsonkitott kép-

oszlop Romában az Orsiniai

Palotának egyik szegletén,

a* Navonai piaezon, Romá-
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лак Pavione nevü fertályá- helys\ Spanyol országnak

ban. Beszéllik, hogye'kor. Guipúzcoa tart.ban Biská-

nyékben regen egy szabó la- jábanjegy váracskától oltal-

kott légyen, kit szánioshe- maztatott révpartal , melly

nyélôk tréfás beszédjei vé- eggyik a' legnagyob 's leg-

get, mellyekkel öket tudta bátorságossabb Éuropai rév

mulatatni,látogatták vala. parlok közül. .

Hólta után, midön háza he- Passage, állo helyek a* levél

lyén új épület emeltetnék, hordó követeknek Water-

egy megcsonkitott képosz- . fordtól Milfordhauen felé a'

lopot találtak , melly közel Hibérniai Waterfordi Gróf-

ide fellállittatván , Pasqui- ságban.

nónak neveztetett. A' tré- Passage, eggyik a' Napnyu-

fás gúnyoló szabónak era- got Indiai szüzek 9zigetjei

léke alkalmat nyújtotezen közül, a* Spanyolok birto-

bép oszlopra külombféle kában ; nagysága 7 <j/3( Q

esetekben tréfás szatyrákat, mfd. ,300o lak.kal.

csúfolodó 's gúnyolo iráso- Passai! , mvs Stajer orsz.ban.

katfüggeszteni, mellyekna- a' Graeci ker.ben nem mes-

gyobb részint rövidek '3 csu- sze Rába forrásitól. Szám-

pa kérdésekbol szoktak ál- lál 90 házat, és egy ón bá-

lani. A' Pasqinó oszlopok nya)a vagyon. E' vidéknek

áltellenébe , vagyon egy különös szép szarvas mar-

más Marforiónak hivatta- háji vagynak.

^ott kép oszlop, mellyre is- Puisais , vs Franczia orsz.ban

mét a' Pasquinón találtató _ az Orne oszt.ban 2230 lak.

Jkérdésekre , iteletekre szól- Passaka , 1. Buxadewar.

ló feleletek ragasztatnak. Passarge , Passarin , kisfolyó

E' dolognak olly tekintete keleti Prussziában , ered

látszik lenni mint ha két Geislinen falunál, bir ladi-

tréfás vig római polgárok , kokat , és Passarge falunál

újságokkal mulatgatnák Braunsberg megett az új

magokat.Hogy azilly tréfá- Haffba szakad.

lodások sokszor vastagon Passaro , Capo Passaro, Pachi-

fólynak , 's a' mértéket ált- num Promontorium, neye-

hágják , könyen gondol- zetes fok Siciliának végsô

hatní : azért most már az dél keleti partjain Val di

említett oszloptól , minden Noto tart.ban. Tulajdonké-

más gúnyoló s rágalmazó pen egy kis terméketlen szi-

irások , Pasquinadoknak , get csekély erôsséggel a'ten-

V. Pasquilloknak neveztett- geri tolvajok elíen. Ezen

nek ; melly sértegetó irá- fok és Avula helység köztt

sókkal azonban márlassan a' tengeren, Syracusa vsá-

lassan alább hagynak. tól 14 mfd. ii-dik August.

Pasz , Paszberg , Poszberg,' 17i8?dikban Bing Angoí Ad»

mvs 's kastély Istriában a' mirál által a' Spanyol ha-

Mitterburgi urad.hoz tar- jó sereg tokélete^sen meg-

tozandó, fekszik egy magos verettetett 's semmivé té-

hegyen. A' kôrnyék jó bort, tetett.

pamutot, 's gyümölcsö te- Passarowan, kereskedö vs he

rein, let Indiai Java szigeten ,

Passage,, v; Passaye, ("4.3° aa' 30000 lak.kal.

30" £. Sz. 1§,°4$'А&" К, H.) Passaroviti , 1. Pasarovitz-



Vasstat siély így neveztetik a

bizonyos vizeken vagy min-

dég, vagy bizonyos idôkig

fuvó szél. Illy egyenlôfelé

fuvó szelek vannait az In-

diai es csendes tengereken.

Az Atlantikum tengeren

Oktobertöl fogva Januariu

sig egyre északkeleti szél

jar. A' hajósok ennek el-

multa utánn szoknak azon

tengerre bocsátkozni.

Vassau , hajdan Püspokség

most Bajor orsz.hoz tarto-

zandó Herczs. Also Dunai

ker.ben Nagysága 17 Q mfd

44000 lak. Lev.egöje igen

kellemetes, ész. fekvö keve-

»é magas hegyei miatt hi-

degebb ; földje termékény;

itt találni ama hires hó fe-

jérségü porczelan agyagat;

's plajbászt, mellyböl igen

jó olvasztó tégelyek készí-

tetnek. Fejér népe külö-

nös szépséggel ruházva len-

nie híreltetik. Fö vsa :

Vassau , Paesavia Patava Ca

stra , (40o 30' É. Sz. 31o 1'

K. H.) a' Bajor orsz. alsó-

Dunai ker.ben fekszik,a'Du-

fcának déíi partján , melly

itt az Inn és Ilz fókat , az

ellöt ugyan délrftl a' má-

sodikat pedig északról ma-

. gáb'a fogadja , kellemetes

egy kórnyékben. Számlál

gi4 h. és 6170 lak. Ezen ré

gi, mega' Romaiaktól szar-

mazó vst 4 részek állitják:

az eggyikPassau magában,

á' Duna és Ion folyóktól

formált fél szigetet foglal-

ía; itt vólt haidan a' Ró-

maiaknak állandó fô tabo-

rok az Ugy nevezett Castra

Patava. Napkeletre az Inn

folyó iobb partján fekszík

Passaunak második része

azlnn-város, melly мет*

• Iitettel egy hid áítal kap-

csoltatík, vannak jelespor-

ozelán '9 dohány fabrikái,

derék hajó épitô mesterei;

itt vólt a'Romaiak Bojodu-

rum vsa 's vára. Ezen ve

felett való hegy en egy s/.ent-

egyháztaláltatik , melly is

ama csodáktól régtól fogva

hires Mariahilf nevü 'sbii-

csút adó templom. E/en

itt találkozó képnek a' Más-

sát Bécsbe vitték vala a'

Barnábiták, melly alkalmat

nyujtott a' Mariahilf Hos-

tátnak felépülésére. A* Pas-

saui eredeti kép még most

is évként sok ily búcsú

jáfoktól meglátogattatik.

Az harntadik része Passau-

tól, északra túl a' Dunán

fekszik és az Ilz vsának hi-

vattatik , lakják nagyobb

részint hajósok , halászok

's nap számosók Passauval

hasonlóképen egy hid által

közösül; ettöl napnyugot-

nak a' Duna és Ilz folyók

tól formáltatott fél sziget-

ben épült az ugy nevezett

Felsö Ház (Oberhaus ) egy

400 lab. magosságú hegy

csúcson , melly 1809 eszten-

dói haborúban új eroségek-

kel nagyobbittatott, —¡ ezek

köztt jelessebbek a' Napo

leon, Maximilian '3 Sándor

erosségek,ugyan az alkalma

tossággal minden szomszéd

hegyek is sánczokkal béke-

rítettek. Az egész vs kerü-

letében 3/4 mfdfoglal. Szé*

ke a' hadi fft Commissaria-

tusnak , az ide való Püs-

pöknek, 's Tôrvény széknek.

Van egy gymnasiuma , a'

Püspöksegi nevendék- Pa-

рок épülete; lakosi füszer-

számmal . 's selyemmel ke-

reskednek; az Inn fó ho-

mokjából ,aranyt mosnak ,

's a' t. Utszái szép rend-

ben állanak mero к5 házak-

kal ékesittve , |eles benne a'

kaptalanbéli templom, a*

Jesuiták vólt monoetora 's



a' t. Nevezetes az 1552 eszt. Europaiaktól számossan là»

ben itt tartatott Egyezés , togottatik.

mellyben a' Protestánsok Pasto , 1. Paxo.

elöször kaptak szabad val- Yatsuna , 1. Palembang.

lásbéli gyakorlást. Vasty, szép falu Francz. orsz.

Bas*araquada , foviz az északi ban Seine osztályban вещ

Amerikai szabad szbvetàé- messze Paristól 150 h. 310a

ges tart.okban. lak. vagyon egy ásványos

Vassberg , Pas» , vs magas âe forrása.

termékeny hegyen Austriai Patsy , 1. Расу.

Istriában egy kastéllyal es Pasztrovichi , Pastrovitschiak,

3 terhpl.raokkal. Parasztinok , annyit tészen

Va , sèchendaele , erösitett vs

Flandriában Belgyiom orsz.

ban 2't6o lak.

Hattendorf, falu a' Szász Mer-

eeburgi kerül. Saale folyó

mellett kéztyü fabrik. és

apróbb kalmárságot üz.

Bassenheim г helys. kastély, es

az elött szabad uradalom a'

Treviri Püspbkségben Cob-

lencztöl 1 \pi mfd Valdpo-

ten - Pasbenheim Oróf bir-

toka.

Bassenheim , lengyelûl Pas

mint ; régiPásztorok. Nem<

zet Dalmatiában , lakjaBu-

duától egész Antivarig az

Adriai tenger partokat , jó

harczoló nép> hajdan ha-

zánknak ellenségei eilen

nem csekély érdemmel har-

czoltak , innen mar elein-

ten sokan közülök , késób-

ben pedig Zsigmond Király

alatt minyájan nemessép-

gel ajándékoztattak meg.

Fö helység benne Pastro-

vichio.

sim vs keleti Prussziában Pasvig , 1. Pács.

a' Neidenburgi ker.ben , a' Pdsttó , Pasztoha , mvs Heves

fcét eggyesitett Kolben es Várm.ben Zaffyva vizénél.

Lelesch tavak köztt 170 h,

880 lak. répái hireltetnek.

Passeriano , (45° 56' 18" E. Sz.

30o 41' 13" К. H.) szép me-

zei patota, ai hajdani Ve-

lenczei Friaulban , most

Lombardi - Velenczei Kirs,

ban Udine kornyékében,

az utolsó Velenczei Vezér-

hez (Doge) vólttartozandó;

itt tartozkodptt a' Campo

V # »
Mátra hegye alatt, Gyön-

gyöstöl 3 ¿ra. F. U. Almási

fam. Pásztoi Cisztercita A-

páturság , 's tobb nemes

fam. Lak. Magyarok né-

hány tótok kath. számok

3,560 mégyen. Uri épületek-

kel, 's kertekkel. Haaznosi

patak keresztül folya , sok

málmokat hajt. Jó határ-

ral és vasárral.

Formioí békesség kôttetése Pautó, Ipoly Paszto , tót fa-

alatt a' gyözedelmes Na- la Hont Várm.ben Ipoly vi-

poleon.

Pasteyr , kastély 's uradalom

Tyrolisban nem messze Me-

rantoï , mellyhez közel a'

bis Passer v. Passeyr fotyó

csergedez.

Passim , 1. Passenheim.

Passir , <>böl a' Borneo szïget

ze mellett Esztergñmtól 3

óra, termeszt gabonát, bort,

dohányt , dinyét ; vannak

jó rétjei, egy fa hídja '»

egy tuth. temploma. F. U.

H. Eszterházy. Lak. kath,

340 luth. 60, és 7. zsidór

Pata , I. Paté,

nek déíkeleti partfain a' Pata , GyÖngyös Pats, mvs

Macassari tenger »zorutat

ban, bereskedö* végett as

Heves Várm.beti Mátra,

hegye mellett r Öyöngyös-



161 i 1/2 óra. F. U. G. For-

gács , es В. Brüdern , lak.

Magy. 1934 kat. tul. pleb.

val kozépszerü határral.

Yatacea , ezüst pénz Nápol

orsz.ban 48 kr. 3 d.

Tatacina , vs Arragonia tarti

. ban Spanyol orsz.ban szü- .

letés helye Molinos Mi-

hály Çjuietistâk szerzojének

(21 Decb. 1640).

Yatagán , szegle^es Spanyol e-

züst pénz , a' keresztes tal-

lérral egy értékü , de már

nena forog. Mastrich 's Lüt-

tich vsokban és közel 1 fo

rint 5.3 1/2 kr. a' mostani

váltó pénzben.

Patagonia , v. Magellan fö'l-

de (Mageilonia} nagy fél

sziget déli Amerikában ; é-

ezakról határozza a'Rio de la

PlataSpany.Yice Kirs.kel.röl

az Aethiopiai tenger ; dél-

röl a' Magellani szorúlat ,

és napnyugotról a' déli ten

ger 's napnyugoti Chili or-

Bzág ; elterjed a' 41o 20' e-

gész 55o a' D. Sz. 's térsége

«2, 348 *J2 □ niértfd foglal.

Földet több magos hegysé-

gek hasitják , mellyek ko-

zül a' fo törzsököt állitják

a' Cordilleriai hegyek, e-

Huequo, Colorado, Rio Ne

gro , Camarones , Gallego ,

több más pusztákat nedví-

tö folyokkal 's tavakkal.

Vannak több öblei. Legne-

vezetessebb itt a' délnek

fekvö Magelláni út vagy a'

Magelláni tenger szorúlat,

melly sok szigetek, szirtok,

's orvények köztt 100 mfd.

hosszaságra elterjedvén , a'

déli világtengerbe vezet ,

és az esztendonek nagyobb

részin iszonyú szélvész 's

fergeteg alá vagyon vettett-

ve. Bövelkedik szelid '3 vad

lovakkal,szarvas marhával;

találtatnak strucz mada-

rak , méhek , de fa' szükit

szenved. Eredeti lakosai

a' Puelcherek , Peguenche-

тек , Thuelcherek, (vagy is

Tehuelhenek v. Patagrinok,

kiknek nem magossabb ter-

metek, mint más jól ki

nôtt személyeknek , ambár

elsö utazóink óriási magos-

ságot tulajdonitottak vala né-

kiek)Sanguelchek,Muluche-

rek.'sArauconok.A'Patagoni-

ak.erös emberek, szinek veres

réz , hajok hosszú 's fekets

öitözetek öszve aggatott

vadak böreik.

zek közül némelyek tüz o- Fata/, magyar mvs Pest Várm.

kádók is, 's némellyek hó- ben nem messze a' Dunától

Kalotsa és Soit köztt; szám-

lál 422 kath. 2 görög. és

З200 refor. Vagyon a' kat.

valboritatnak. Keletipart-

iain nagy darab száraz ho-

mok földek találtatnak ,

belsö tájja a* természet a-

jándékit böven megterme-

né , ha kimiveltetnék , de

mocsárok boritják, kovér

egy plebániás templomok,

nem külomben a' reform,

is. Lakosi föld mivelésbôl

élnek.

fôldét. Levegöje hideg, és Patak , (Nagy*) I. Sáros Patak.

mennél délnek tovább ér-Pataka, fekete Pataka , falu

kezik az ember, annál ke- GömÖr Várm. ben Radzin

ményebb telet, 's több je- hegy töveben , egy reform,

get, havat talál ; igen rit- tempi. Van vas bányája. -

hán tiszta az ég , partjai Patán , Nepal orsz.nak egyik

jiagyobb részint köddel fe- tart.nya, azon nevü vsal,

deztetnek, sokszor retten- mellyben egy kat. Kapuci-

t& szélveszek dühösködnek. nus szállás volt.

Isméretessebb folyóvizei : a' Patana, (70 ,56' É. Sz.) er6sí-

tett
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tett kereskedö ve hason ne- . tal levegoje igen egésséges.

vü Kirs.ban a* Malaccai fél

szigetben , lakhelye a' Ki-

rálynak; vagyon jó kikötö

helye.

Patanoк , 1. Afganok.

Patdpsco , fó északi Amerika

szabad Maryland tart.ban ,

ebben 3 mfd torkától a' ten

Terem keyes búzát 's árpát;

de tengeri nyulakkul, fog-

lyokkal , fürjekkel 's geili-

czékkel bövelkedik. Lakói

csupa Görögök , kik hajó-

zásból 'e hajó építésból é-

lödnek. Van egy jó révpart-

ja. Fô hely benne:

ger b«nyomúlván a' Chesa- Pathmos , kis vs, áll mintegy

peakhi öblot forraálja , ез 700 házakból , 's nagyobb

igy a' fónak 18 öl. mély-

séget csinál. Itt fekszik Bal

timore.

Patavium , Artenoitól építte-

tett gazdag vs Venetusok'

foldén , egy kis fó víz mel-

lett, Róm¿ti colonia, Livi-

us torténetíró hazája, Apo-

nus héviz forrással és ora-

culummal; most Padua..

Pate , Patea, Pata, kis sziget

a' Zangvebári partokon ,

napkeleti Afrikában , igen

keskeny tengerszorúlat ál-

tal választatik a'száraztól,

földe csudálatos termékeny-

séggel vagyon megáldva.

Lakosi, kik az Arabsok ma-

részint hegyen feks/.ik , en-

nek tetején épült Sz. János

klastroma , melyben a' mos-

tani napkel.nek legjobb 's

legvirágzóbb iskolája va

gyon , taníttatik itt a' Go-

rög nyelv , a' Theologia ,

Philosophia , és a' Phisika.

Ebben a' s/.ig.ben volt szám-

kivettetett Sz. János Evans?.

Domitián Császár alatt , és

itt irá titkos jelenésü köny-

vçt , még most is mutogat-

tatik Sz. János remete lak

helye, mellyben az említett

munkáját készítette volt

légyen. Van itt egy Apácza

monostor is.

radéki 's Mahometánok , Patierno , vs Nápoly orsz.ban

i,»h„r i0.».L»í«aff."- a' Terra di Lavoro tart.ban

26'Ю lak.

Pätigor , 1. Paetigor.

Yatmus , Sporades szigeteknek

eggyike , Icariától ny.ra ,

kerülete 30 mfd. hol a' Já

nos jelenése irattatott.

Yatna , határfolyó Moldva és

Oláh országok köztt , a' Bu-

nába végzôdik.,

Patna , (<í6° го' E. Sz. 103»

К. H.) fövsa' Bengaliai

Behar tart.nak Ganges fó

mellett , mely itt 3 karok-

ra oszlik , számlál 1,50000

lak. Utszái , kivévén egye-

nes szép fö útszáját, melly

a' vson keresztül hosszábaa

közel egy mfdre terjed, na

gyobb részint SAÜkek 's ttsz-

tátlanok ; nem külömben

épületjeit is, kivévén az

Angolokét , kiknek в' tart.

szembetüno kereskedést üz

tek , kivált rabszolgákkal ,

's elefánt csonttal.

Patera , Patara , egykor neve-

zetes vs a'kozép tenger'part-

1'án Lyciában , Natoliában,

eis Asiában.

Paterno , helység Here, czím-

mel ékesítve a' Val di Dae-

mona tart. Sicziliában.

Paternóster szigetjei, keleti In-

diában Celebes szigettöl del

felé , nevét a' rendben kö-

rülötte fekvö koszikláktól ,

mellyek az olvasónak sze-

meihez hasonlítnak , köl-

csönözte volt.

Vathmos , Patmo , v. Palmosa,

kis koszirtos sziget , Samos

szigettöl dél felé kis Asia

mellett, ker.ben 8— 10 óra

járást foglal , fóldje száraz

és terméketlen , mindazál-

HÜB. LBx. IV. рлП,
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*з vs birtokokban vagyon , bröksege , egy réar.e az Egy-

•s más Europaiakét , nyo- , házi birtofcnak Olasz. orsz.

morúlt gunyhóknak lehet ban , melly napnyugotról

nevezni. Vagyon egy eróse- a* Castroi Hercs.töl , és/ak- •

ge. Az itt találtató szönyeg nak a' Spoletói Hercb.tól 'a

's pcimut kéz müvekben ké- az Orvietói tart.tól , kel.nek

ezített portékái , valamint a Campagna di Rdma és a*

is külömbfele ezüst, vas, Sabina tart. któl , délrôlpe-

's fa készítményei , rósa 'a dig a' Toshanai tengertÔL

más virágokból készített kórnyékeztetik. A' 12-dik

olai nedvei , nem külómben S/.ázád elején- támadt a*

opium, salëtrom 's pézsma hires Mathildis Grófnéaján-

börei nem megvetni való déka által.

tárgyakat szolgálnak a' vi- 7atrington , helys. Angol orsz.

rágzásra iparkodó eleven ban York Grófs.nak East*

kereskedésnek. Riding vagy is keleti részé-

Patowmak, nagy hallal bövel- ben ; már a Ró^naiak nap-

kedö folyó északi Ameriká- jaiban isméretes volt.,

Ъад, ered két forrásokban, Patschkau , vs Sileziában» a'

ezabad szbvetséges Virginia Neisze Herczs.ben Neisze fó

tart.nak kék hegyeiböl, é- mellett , 364 ház. és 2¿io lak.

ezak kel.re Vashington vsá- kik posztó szövök , serfozök,

tól eggyesül , 's így délkel. viasz és vászon fejérítbk.

nek fordúlt irányzásban , Pátscfiiavitz , mvs Morva orsz.

Maryland tart.nyon keresz- ban a'Hradischi,az elôtt 011-

tül a* Chesapeaki öbölnek müczi ker.ben ¿4 h. 's 400

folyik. Midön a' tenger á- lak. Vagyon szép uradalmi

radása beléhat, torkolatjá- kastélja , majorsága , 's lak-

nál egy mtfd. fellyebb fél helye egy helybéli káplán-

mfd szélességü , és a' na- nak.

gyobb 's terhessebb haiók Paitan , fö vsa egy hasonló

hordozására szükséges mély- nevü tart.ban Nápoly orsz.

séggel bir. Egy mesterséges ban.

iolyó által , torkától 20 mid Pattay , kis vs Orleans' kör-

találtató vizzuhanatok meg- nyékében. Itt 1429-ben az

korülvétetnek. Angolok megverettettek.

Patrasso , Petras , Patrae, С39° Patte, fö vs a/on nevü orsz»

4.5' 15" Д- H.) vs Europai ban Formosa öbölben , Zan-

Török orsz.nak Morea tart. guebar északi partján. A'

ban a' Chiarenzai ker.ben Portugallusoké.

fekszik egy hegyen hason Pattensen , Pattenhausen , y$

nevü tengerbböl.mellett a' a' Calenbergi Hrczs.b. Dnie-

kis Dardanellák bémenete- ster és Leine fóvizek köztt,

lén , számlál 1400 ház. 6000 165 ház. félselyem fabf.ból

lak. és egy kis erösseget kö- elödik.

rében. Széke egy Görög Et- Vatterson , fabr. vs éjsz. Ame-

eeknek. Gyapjúval, selyem- rika azabad szôveiségesNew*

mel, dohánnyal, czitrom- Jersey tartom.ban Bergeni

mal, apró szftlövel , borraí, Grófs.ban.

mézzel , olajjal 's börökkel Patti , Pactae , vs SicziHának

való kereskedése szembe- Val di Daemona tart.ban

tuno, hason nevü öböl mellett

Patrimonium Petri , Sx. Péter' a£oo lak. széke a' Püspök
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aignek: Jó cseíép edényeket születtététt IV. Hehrik Ki-

készít. .rály 1553-ban. Piaczai közül

Patuchet , fó új Angliábaii ész. a'vásár piacz, és a' Király

Amerikában ered az O-Ply- vagy nerri, tég a' szabadság

mouth tart. ban 's Massa- piaczá érdemel említést , az

chuseti öbölbe szakad, mas- elsbben egy szép hat cséves

kép Blackstöne név alatt is ugrókút; a' másodikban pe-

ismértetik. dig nein rég elrontatottXlV.

Patuxeht , folyó ész. Amerika Lajos osïlopà állott. Van-',

szab. szövets.Maryland tarti nak nékie ío oskolái , posa

ban , rohan a' Chesapeaki o- tó, vészon , kalap, zsebken-

bolbé ; ezen fó , midbn a' dö fabr. Szölö müvelés is

tenger árja beléhat , torká- nem kevés haszonnal üzei>

tól 8 raid egász Nottingha- tetik. Az itt készültt disz-

mig téngeri hajókat bir. nó sódorok Bayonnén által

Pàty , helys. Vas Várm>ben , Szélyel hordattatnak. ,

Mindszent mellett. F, U. G. Püvillac > vs Fr. orsz.nak Gi-

Festetics Imré ¿ lak. Magy. ronde oszt.ban a' hajdani

kat. Az . Praságnak finom Güieñné tart. 350 h. és а8б*

juh tartása által esméretes. lak.kal.

Patio , Pac/.cza, mvs Somogy Paula , Paola , jól. épüít kis

Várimben , Zseiits hisfalud vs Calabria cifra tart.ban ,

mellett, Szigetvárhoz б óra, Nápoly ors*. ban , közel a'

hegyek és erdök köztt; Lak¿ tengerhez Sz Ferencznek ,

Magyarok 530 kat¿ és szá- Minoriták Szerzójének sali

mos fefi vásárokkal.; -¡ ,. ¡ letése helye» Sok kUströ-

Pattau » Paczow, vs Cseh ors£. hiokkal, a' Minoritáké a'

ban a' Tabori kenben 335 vson kívül van szép tempi,

h. és 2260 lak. kik posztót mal, és Francavilla H. ka-

készitenek, vagyon.gmal- etéllyávaL ,

ma, méilyék közül éggyik Paulic* , Paulis, O-Paulis, oí ih

posztót kallóz , egy kath. falu Arad Vármb. van egy

pléb. templomaj 'e más 2 görög neni esfgyesiilt tem-

kápolnái. Lakosi cseh 's né- ploma, kobányájá, 's.jd

met nyelven beszélnek , 's Szénás rétjei.

posztóval nagy kereskedést Paulin , vs Fran. orsz. Tarn

üznek. . , oszt.ban, az elött Langve-

Páu i Palum , Bavíunt ♦ ¿433 doc tart.ban 190 h» ¿52970

19' б" E. Sa. 170 12' К* H.) lak«

fö vssa az ajsó Pyraeneusi Paulinzella , ëgy iszonyú nagy

oszt.nak , hajdan Beam Ms régi Monostornak omläde-

tart.rtak Franc; orss.ban, ki.> mellyek még elegendo-

tégi 's nágy vs, fekszik egy képert jej.ességét ezen épü-

igen keliemétès vidékben i letnek bizonyítják, í'ekszik

a' Paui Gave folyó mellett ¡ a'Schwarzhui'gRudolfstadti

rnellyen egy régí 's neveze- Herczs.ben Rothenbach fó

tes 7 bolthajtásu hid vezet melíett i &г . úgy nevezett

által , Páristól déíkelet fe- királyi tó 's Ilm között ëgy

ié 177* fram rtítfd. Számlál èrdôségberi.

4000 heíyfcsén, épüít kir.., 's Paulis , 1. Paaliczi

9000. -lak. Széke volt hajdan Paulo , 1. Paolá . , , _

a' Navärfai Kiráíyoknak ,• Pavlovtk ; .díszésf széfi ízle,t-

hjt itt lévô régi kastélyban ben épüít múlatópalota Sz;
, • 6 *
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Pétervára kornyékiben , tá-

gas 's pompásan kiékesített

szobákkal , 's egy gyönyö-

rüséges ángol kerttel. Kö-

zel ide fekszik az ékes Ma

ria völgy nevü mulató ka-

etély , és a' szép, ámbár fá-

b<Sl építetett vs Paulowsk.

Paurewicz, kerítetlen kis vs

Silesiábn Jägerndorfi Here.

Burkushoz tartozandó ré-

szében , Ratibor és Leob-

«chütz között, a' Ratibori

Apáczákhoz tartozandó.

Pausa , kis vs Szász orsz.ban,

a' Voigtlandi ker.ben , 2,58

ház. 1 530 lak. harizsnya 's

patyolat f'abr.

Piiúschi , szab. Indiai nép Bra-

siliában 'déli Amerikában.

Pautilippo , Posilippo, neveze-

tes barlang Nápoly vsa mel-

lett , készült emberi kéz ál-

•tal kozel a' tengerhez , a'

vsnak napnyugoti vidékiben

Posilippo kosziklás hegyen

keresztül , úgy hogy Ná-

polynak Chiája külsö' vsá-

ból az országút Pozzuoloba

ezen vezet által. Hihetö

hogy rég valaha kóbánya

volt. Hossza 36,3 öl , széles.

24 söt 30 lábakat is felül-

halad , ltét bémeneteleinek

800 egész 960 láb. magossá-

gok. Kôzepén építetett dí-

szes kis kápolnácska Bold.

Szüz tiszteletére. A' bolto-

zatján vágatott két nagy

szellözö lyukak némü né-

müképen oszlatják a' se-

tétséget. Jóseí" Napoleon volt

Nápolyi Király bévakoltat-

ta, kifejérítette , 's lámpá-

eokkal kivilágítatta.Felette

a' hegyen jó bor terem , itt

ott klastromok is állottak.

Ezen barlang mellett mu-

togattatik egy sir , mely

.közönsegesen Virgil hires

Római Versszerzö sírjának

mondatik lenni. A' b erneue

relén épült В. Szüz kápol-

nájában szokott eszt.ként a*

visszatért Királyi Ház 9-ik

Sept.fényes búcsújárást tar

tán! , a' mint ez a' múlt esz-

tendöben 10 évek folyta u-

tán ismét tôrtént.

Pausram, mvs Morva orsz. Brii-

ni ker.ben a1 Nikolsburgi

Urod.hoz tartozandóSchwar-

za fónak bal partján 150 h.

820 lak. egy pléb.val, egy

omladékos kastéllyal , ma-

jorsággal 's egy malommal.

Pautike, Putzig, lengy. Putzkr,

(54° 3.5' É. Sz. 35s 56' 45"

K. Ш.) vs nyug. Prussziá-

ban > Dirschaui ker.ben 11 1

h. és 1000 lak.

Pauttker-Viek , hallal bövel-

kedö tengeröböl , mellyet

a' keleti tenger Pauzke és

Dántzig között , Hela fél-

sziget által formál ; hossza

• 4 , szél.' 7 mfdet tészen.

Pauxis, vár Brasiliában , Para

Helyt. Marahnon fó mel

lett, a' tengertöl 200 mfd ;

némellyek állításaik sze-

rént e" folyóba beható ten-

ge* är 's apadása még itt

szembetünhetönek lenni

niondáttatik. '

Pavana', páva tánez, Spanyo-

lokuál szokásban lévô ko-

moly mozgású tánez.

Pavaosan , parti fó felsó Gui

ñeaban Afrikában. ■" ' ' •

Pavesanof Pavese, h«jdan Mai-

landi tart.melynek nagyobb v

része Pavese d' oltrePónak

hivattatott , és Pó fónak

déli partjain feküdt; kel.rol

Piacenza Herczs.töl, délnek

a' Liguriai v. is Genuai Res-

publikától a* mostani Ge

nuai Herczs toi, napny.nak'

Tortenese , északról pedig

Mailand tart.któl kornyé-

keztetve ; birtoka volt a*

Sardiniai Kir.nak , de 1801

eszt. kénszerítetett azt az

akkori Olasz Republikának

áltengedni , nem rég egéezi-
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to része volt az Olasz Kirs. készíttetnek. — x mfd Pavía

nak , és Olonna osztálynak vsától fekszik Certosa , haj-

eggyik kerületét állította ; dan nevezetes 's fényes, Kar-

ttiost a* Ticino vizen tulsó thuzianusok monostora, en-

része a' Sardiniai , az in- nek nagy vadas kertjében

nensö pedig Lombard We- I-sö Ferencz Francziák Ki-

lenczei orsz.hoz tartozik. rálya V-dik Károlytól az itt

Pavia, Ticinum, Papia, (450 tartatott csafcában elfogat-

10' 47'" É. Sz. 2б=> 49' 33" К. tatott. Szardiniai Király

H.) régi nagy vs hajdan fô birtokai egész a' vs kapukig

vsa Pavesano tart.nak, most terjedtek »801 elñtt.

a' Lombard Velenczei Ki- Pavian hegye , Hottentottok

rályság' határ vsa, fekszik tart.ban déli Afrikának vég-

egy kellemetes dombon Tes- sô csúcsán , Saldanha öböl

sino (Ticinus) folyó nap- déli szélein.

keleti partján , Mailandtól Pavian obla , 1. Saldanha oblét.

délfelé 3 \fi mfd hosszában Pavilly , helys. Fr. orsz.ban ,

850 ölet foglal , 's régi fa- alsó Seine oszt.ban 230 h.

lakkal kerítetik. Száma la- és 2240 lak. kik lennel, vá-

kosinak 25000 mégyen. Szé- szonnal , 's tollas baromfi-

ke egy Püspóknek és ,egy val kereskednek.

régi Úniversitásnak. Epü- Pavoasan, fft vs Sz. Tamás szi-

letei közül tündöklenek t az getében nyug. Afrikában ,

ujonnan felépült káptalan négy bástyás kastélyal ,

templom , ez elött lévô pi- mellynek neve Sz. Sebes-

aczon áll a' Regisolo értz- tyén. A' Portugallus Hely-

képoszlop , melly kôzônsé- tartónak , és kat. Püspök-

pesen jámbor Antoninus nek széke 3 templ.kal.

Római Császár oszlopának Pavonara , 2 kis sziget a' Kon-

mondatik lennie ; neveze- stanl inápolyi csatornában ,

tes az Augustinianusok tem- a' fekete tengernek béme-

ploma Sz. Agoston pompás netelén» •

niárványból felállított ko- Pavdimkoe-Kamen, magos hegy

porsókove végett. Kastélya a' Verchoturiai hegységek

igen régi. Palotái közül ki- közül Orosz bir.ban a' Kas-

váltképen a' Mezza-Barba , piai tenger tükrét 6397 láb.

Botta , ée Bellosini fényle- felülhalaeja.

nek. Eseken kivül figyel- Pavlograd , ker.béli vs Orosz

met nem méltatlanúl kí- bir.ban EkaterinoslavHelyt.

vánnak felettébb régi tor- Waltëcha fó mellett, melly

nyai , foldalattveze.tettvíz a' Samara fóba , és ewel

csatornái , és a'Tessino fo- eggyütt a' Dneprben ömlik.

lyón álló fedeles márvány Pavlow , nemes vs az üj Len-

hídja. Hires Universitássa gyel Kirs. Lublin oszt.ban

még Nagy Károly Császár- 86 ház. . . ■ -

tól fundáltatott , a' hozzá Pavfavo-Selo , falu Orosz bir.

tartozó füvész kert különös Nîschnei Nowgorod Helyt.

figyelmet érdemel. A' vá- Ocka fó mellett 6000 lak.

ros némü némü kereskedést kik finomabb vas 's aczél

is üz selyemmel borral, 'e portébákat , késeket, kü-

riskásával. Kôrnyéke igen lombféle zárokat , szerszá-

gyönyörü 's termékeny , a' mokat, fegyvereket, nagy

hires Parmai sajtok itt is száramal készitenek.

i
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Pawlowsk, ker'.béli vs 'svárO-

rosz. bir. Woronesch oszt.ban

a' hoi az Userda fó a' Don

vizével eggyesül , «500 lak.

kik kiváltkepen szorgalmas

kertmivelök; a'határosDo-

niai Kozáks^ggal ; néraü né-

mü kereskedést üz.

VQwloui.sk , |. Paulowsk.

Pawolocz, vs Orosz bir. Podo-

íia Helyt, 396 h. 's «380 lak.

¥0x0 v. Passa, Pacsu, hajdan

Ericusa , eggyik a* 7 szige-

tek közül Joniai tengerben,

Corfu szigettöl délkeletnek

nak. Viszontagságai a'töb-

bi 6. Joniai szigetekkel eg-

gyenlök voltak; 1800-ben

az Angoloktól elfoglalta-

tott, most eggyik a' szabad

7 Jóniai szigetek közül. Del

felé ett&l í mfd fekszik An-

tipaxo szigetke, Patótól egy

mély csatoroa által válasz-

tatik , kerületében 1 mfdet

foglal, sokáig míveletlenül

éllott, most a'Paxoiták ré-

szint veteményes földeknek,

részint pedig legelöknek

fordították.

a mfd. kerületében 6 olasz Payaguas , Indiai nép a' Spa-

mfdet foglal, melyen 800— nyolokhoz tartozó déli A-

1000 lak. számláltaínak, kik merikában.

¿agyobb részint Görögök , Páyeme, Peterlingen, vs riel?

'« erös szép tekintetij em- vetiában a' Freyburgi kant.

berek , de büszkék sbasszú ban Broye fó, mellett, 4500

¿llásra vágyók, csekélyebb lak.

czivakodásaik is sokszor vér Pay-ho , parti fó Chinától éj-

ontással végzftdnek ; hihe- szaknak , magában fogad-

to , hogy a' Nápolyiaktól v£n Yan-ho't , a'- Peckingi

Velenczeiekt&l , ki'k alatt tengeröbölbe szakad.

sokáig nyogtek, szívták lé- Paysaç , vs Fran, orsz.ban Pe-

fyen e' bosszúálló indúla- rigord tart. a' mostani Dor

nt. Levegôje mérséklett , dogne osxt.ban 170 ha*, és

földe általjába yéve hegyes, 4400 lak.

terem kevés gabonát, bort Pais de Montague , 1. Bergland,

's fôzelékefcet, hanem olaj- Pais de Vaud , 1. Waadlatid.

jal bö>'elkedik , ebböl áll Рая (la) tart. Peru orsz.ban

lakosáinák minden gazdag- deli Amerikában, a' Cordîl

ságok,. Д' vadászat, nem kü-

lömben a' parti hataszat is

felettéhh csekély ; innen

belyebb a' tengerbe járnak

halászni Allat©k közül csak

keoskékettaláUni itt. Lakhe-

\yeík a* szigetieknek szé-

lyel vannait szórva az egész

szi.g.ben , és sehol $em ta»

Jálni annyi hazat eggyütt *

leriai kosziklák között e-

gyenetlen földön ; агапу-

nyal , gabonával , ¿getésre

való fával , koka neyü fa-

nyar plántával, mellyet az

Indiabeli méss/.el egyvelít-

уфп , rágni s.zokott , fahéj-

jal, llamas , vicunas, gva^

nacos , 's más eféle npvevér

nyekkel bövelkedik. Fö vsa

b,ogy faluñak lehetnënevez- Pat fia) fekszik nem mess/.e

¿i. Van esrv révpartja.mely Titicaca tó déli partjaitól »

G.ai nak hívattatik , errol ezámlál 20000 lak. széhe egy

már Sz. PAl Apóstol íevefci- Püspokségnek , kereskedlk

ben látszik emlékezni i e' Koka nevü nôvevénnyel.

révpart körül egynehâny Pardict, Pazdissowcze , Rus-

házak , 's boltok találtat- nyákos tóth falu Zemplin

nak , mellyek nagyobb ré- Varm. Van Ht a* S.ztrmay

szint csak eleeégeket árul- Uraságnak egy kastélyja ,
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a'luth. egy templomoki zsi- Pechhofen, falu Baior orsz.k

dóknak egy iskolájok , kör- Main ker. ben vagyon egy

nyékit s/.ép tolgyfa erdök vashámora , meily eszt.ként

fedezjk. Jó cserép agyag á- 3000 mázsa vaaaf hikés/ít.

sattatik. Peohlarn , (nagy^ Arlape , kia

Patenzo, kis vs Hiatria v, Isria vs Austriában Ens alatt lé-

tart.ban egy kikötö hellyel

Patzano , kir. vs Nápoly orsz.

tulsó Kalabriában , 9,50 lak.

Peaale , vs Franc, orsz.k Mor

bihan oszt.ban 2240 lak.

Peak , hegység Angol orsz.ban

vö tart.Bécsi erdön felül fek-

vö negyedjében Erlaf fónak

a' Duuába való szakadábá-

nál, van egy kastélya , 90

ház. egy pléb. és tôrvény-

széke.

melly Cumberland keleti Peckau , mvs alsó Stájer orsz.

rész«ibçn kezdödik , és York ban Gräczi ker.ben ¿o ház.

Grófs.nak nyugoti részeit, és egy posta váltóházzal.

Lancasternek pedig keleti Peckeltheim , kis vs a' Pader-

széleit hasítván , Derby borni Herczs. 18O ház. és^

Grófs.ban eltünik. Legma- 1060 lak. kik köztt 130 zsi-

gosabb pont ezen hegység- dók.

ben az Ingleborough, mely Pecq , Pee1< (le) helység Fran.

3987 láb. a* tenger «zjnét orsz.nak Seine és Oise os/.t.

felülhal.tdja. Boven talál- bör 's posztó fabr. só Ierakó

tatnak ebben a' természet helye halak bésózása vé-

csudálitos munkáinak szü- gett.

leményei : a* rendetlen fek- Pécs , Quinqué^ Ecclesiae ,

vése , a* fellegekkel tusako" Fünfkirchen, (É. Sz. 45O

dó magos k&sziklíi , az ir-

tóztató mélységü barlang-

jai 's ôrvényei kiváltképen

a' Derby Grófs.ban méltán

Peák csudája nevezettel ru-

háztattak fel. Itt vannak

Feaknak legkietlene-bb vit

dékei 3 barlangokkal s az

eggyik Castleton mellett ,

meljy borzasztó ôsvényen

«350 láb mélységbe a' föld

ala vezet; a* másik"" az El-

deni barlang , még eddig

meg mérhetetîen vfztorok-

kal; a,' harmadik a' Pooles

barlangja Buxton mellett *

mellyben csöpppk éltal kü->

lömbfele szép köoszlppok

formáltatnak,

jPecçais, helység Fr. orsz.nak

Gard oszt.ban a* tengerpar-t

ton *s Rhone napnyugoti

torkolatjá'nál , egy kis vár-

ral , 's sóaknákkal»

fecepto., vs Pîemontban, Sar

dinia Kirs.ban, Chieri tart.

ban a*00 tak.

M' K. H. 35o 55' alatt) as

elött püspöki , most hos-

szas tôrekedése utánszabad

királyi ve Baranya VArm.

ben ; fekszik igen kelleme-

tes helyen , Mersek hepye

alatt, Szigetvárhoz és Mn-

hácshoz 41У2 Sikloshoz pe-

dig4 mfdnyire. Lak. Magy.

"Ném. Bosnyákok, és öszve«

séggel, kivévén mint'eçy

80 evangelikusokat 's zsidó-

kat , mind kath, számok

10500. A' régi Magyarok-

nak is kedves helyek vafa;

innen származott а'Маегуа-

rok között- e' közmondat :

Magyarnak Pees , Nrmet-

nek Bées; és nem rn él fat! a-

BÚt: mertgyönyörü fekvé-

s.e, egésséges levegftje , bö-

gyümolcsfás 's ]o bort ter--

mö szölöheiryei , szép rét-

jei 's szántófüldei , tolírye»

erdôi , vízforrás-'u , íeírkfí-

lemetesebb lal'óhelyel ai*

BAk az éktet kedvtlo №•



bernek. Régi eredete homá-

lyos idökben vész ell , elsö

uevezetesebb és bizonyos-

sabb jôltévôje vala. Sz. Ist-

ván kir. a* ki bertne Püs-

pokséget állított fei ; ezt

hövette (hogy Salamont,

Iii itt 1064-b. magát megko-

ronáztatta , Geizát , Lász-

lót 's a* t. elhalgassam) bol-

«log emlékezetü I. Lajos di-

csö nagy Kir. ki Magyar

orsz.nak elsö fö iskoláját,

ide helyheztettvén , a' vs-

ïiak is egyszersmind virág-

«ását hathatósan elömoz-

dította. Eltünt a' Mohácsi

ezerencsétlenség után bol-

dog állapotja , és a' Tcro-

!kbk által hazánkra hárí-

tott nyomorúságok bzbné-

ben 150 esztendökig böven

részesült. Most, mentt lé-

lévén a' Ráczok hires ke-

gyetlenségeiktol fogva,min-

den tetemesabb szerencsét-

lenségektôl , napról napra

gyarapodik, épül és csinos-

síttatik. Diszesebb útszái:

a' nagy utsza , a' Maria , a'

Barátok , azAkademiai út-

szák , a' várallya 's a' t. ál-

taljába kövel jól ki rakat-

tak. Jelessebb épületei kö-

zül való i a' roppant ''s

pompás Püspöki Szentegy-

ház , rnellynek párját a*

Magyar hazában mind ré-

giségére , mind nagyságá-

ra , mind pedig külsö ékes-

ség'ére nézve hijában kere-

sed ; elsö ko alapját vetette

Sz. István Kir. Hregbítette

Péter, kinek nevérol is Sz.

Péter Apostolnaktiszteleté-

re szenteltetett ; foglal ma-

gában o't külön kápolnát,

három orgonát, és pompás

tágassága megszenvedi ,

hogy ugyan azon órában

három külömbözö nyelven

késçitett szent beszédek

mondassanak el a' nélkül,

hogy a'Prédikállók egymást

megzavarnák foglalatossá-

gokban ; külsö délre fekvö

oldalát szép oszloprend »

két homlok szélét pedig 'a

a* gömbölyü Sanctuarium

két oldalát négy római íz-

lésre épült tompa torony

ékesíti ; kincse nagy , és

több íaluból álló tulajdon

uradalma nevezetes. Ennek

k&falas kbrében , vagy is

az ugy nevezett várbaa

áll jobb részrôl a' püspöki

Rezidentzia , melly kegyes

Püspökjei által fenyesen é-

píttetett, és 11000 darab-

bál álló gazdag konyvtár-

ral, ritka pénzek 's ásvá-

nyok gyüjteményével , csil-

lagvizegáló toronnyal , 's

kbnyvnyomtató mívvel ,

herczegi módon ékeáítetett;

az említett szentegyháznak

balján áll a* díszes két eme-

letü fft plébánia , mind a'

bettö között pedig látni a'

II. Ulászló Kir. idejébftl fen

maradt or álló tornyot 71

mázsás nagy harangjával.

Nevezetes ezentegyház to-

vábbá a' Budai kapunál é-

pült, volt Rem. S"z. Pál szer-

zeteseinek két tornyos

Szentegyházok , és csinos

magas klastromjok, de ez

most külómbféle végekre

fordíttattván pusztulásá-

nak indul.

A' vsinak, vagy is mostmár

Zirrziek Szentegyháza ,

melly hajdan Török mecset

vala , kerek nagy épület

oszlop nélkül , itt végzi a'

Gymnasiumbéli ifiúság is

ájtatossáeait. Ennek ellené-

ben a' Siklósikapunak fek-

szik a' Miserikordiánusok

ezentegyházok és klastrom

jok , diszes kertjekkel. A*

Szigeti kapunál a' Sz. Fe-

renczSzerzetbéli Atyák tem-

plomjok; a' vas kapunál a'



Megye nevendék Fapság

díszes három szegésü ¿pú

lete ; a' négy szegü ékes

Várm. ház; az ujonan fel-

építetett kal variai kerek-

ded kápolna , nem kevés

fényt vetnek a' vera. Nem-

külömben szembetünö ké-

ред díszesítik a' vst a' káp-

talanbéli Urak jeles lakó é-

pületeik ; a' fö utszában és

piarczon épült számosszép

házak ; a' Kir. Gymnasium

(mert hajdani nevezetesA-

kademiáját 1802 évben el-

vesztette) a' Zirczi Ciszter-

citák gondviselése alatt ; a'

Sz. Háromság képe; vízfor-

rásai 'st. ef. Ketkülsö vsai-

ban is több jeles épülete-

ket látni : illyen a' Budai

kapun kivül álló Sz. Agos-

ton temploma pléb.val ; a*

hegyen a' Bold, szüznek ;

a' patak mellett a' Minden

szentek emlékezetelt re épült

Tégi Szentegyház ; és e' fe-

Jett a' Püspöki papírosma-

lom. A' Szigetvári kapun

alól levo külsp vsban el-

lenben Nep. Sz. János ké-

pclnája 's ispitálya magas

*zük kerefcded tanyával ;

Xav. Sz. Ferencz kápolná-

ja ; a' káptalan 's kis Pap-

ság csürjei; a' korona ven-

dégfogadó 's kévéház , és

több más csinos épületek

találtatnak. Emlékezetre

méllók még Pécs vsának

földalatt lévo számos víz

ceatornái, omladék köfala ,

melly regenten a' vst kerí-

tette; itt tartják a' Pécsi-

ek , valamint Sz. Geliert

hegyén a* Budaiak , azugy

nevezett ve erdejében az Uj-

vidékiek, Husvét hétffti E-

xnausz mulattságaikat. Nem

megvetni valo mulato he-

lye az Üszögi kis erdöcske

is Battyányi kastéllyával ,

melly az utazónak gyönyö-

rü nézést szolgáltat. Va-

gyon ferdóháza is a' puska-

poros torony felett. Széke

a' Provincialis , és fö Hadi

Comissariusoknak , parti

culars posta és so hívatal-

nak, 's a't. Lakosai keres-

kedésbôl , mesterségekbôl

és kivált szöllö hegyeikból

élnek , készítenekjó pokró-

czokat, Portája 8. Pees vea

1780-ban váltotta ki magát

az ide való Pöspök és káp

talan hatalma alól 62888

forint, lefizetésével , de a'

Toryény - könyvben még

máíglan sem iktattatott be

mint Sz. Kir. vs.

A' Pécsi Püspöki Megye ,

mellynek viszontagságait

F. T. Koller úr maga be-

eses munkájában a' Pécsi

Püsps.rol böven és tudós-

san elftadja , Baranya és

Tolna Várm.ket egészlen ,

Somogy pediglen és Verö-

cze Várm.nek csak némely

szomszéd részeit foglalja

keblében , el vagyon 23 Es-

perestségekre részélve ,

számlál 14 Apátságot , 3

Prepostságot, i,$6plébániát

96 káplánsággal , és ezek-

ben 8,53400 híveket ; Világi

Papjainak száma 260—280

találni oszveségel 8 Szerz.

klastromokat , roellyek kö-

zûi egy a' Zirczieké, egy

a' Miserikord és б a' Sz. Fe

rencz Szerzetbelieké ; Káp-

talanbéli urainak száma 10,

Mélt. Püspökje Ereeki pa-

lástal ékesíttetik.

Vécska, Magyar Pécska, mve

Tiszán túl lévô Arad Várm.

ben , földes Ura a' Kir. Ka-

mara , számlál 5500 kath»

lakosokat , vagyon pléb.ja

és díszes Szentegyháza. Ha-

táros Rácz-Pécska mvsal ,

ennek is F. ü. a' Kir. ka-

mara , lakosai ó-hittyek ;

mind a' kettö fekszik Ma



ros vizének szomszédjában, láltatnak itt , de homály

határjok termékeny , pia- fediôket. A* szomszéd hely-

'ezok Aradon , mellytöl két ségekben vannai remete la-

órára távoznak. kásoknak omladékai.

fécjvárad, mvs Baranya Várm. Pectka , mvs Cseh orsz.ban.

a' Mohácsi jár.ban Pécstol Bidschowi ker.ben 1,52 h.

9 óra. Hajdan a* Benedicti- egy hegyen épült kastélyal,

nusoknak számokra Sz. Ist- 's Esperes temp.mal.

\án Kir. által fundált gaz- Pedena , l. Biben.

dag Apátság vala , most a' Pedeo , fó víz Czyprus sziget-

Pesti Kir. Universitáshoz ben melly az Olympusi

tartozik. Lak. Magy. Ném. hegyböl eredvén Famagus-

's Ráczok , nagypbb részint ta mellett a* tengerbe sza-

kath. 's ref. azoknak szá- kad.

ma 1600, егекпек pedig 750 Pederneira , vs Portugallia or-

nevekedik, ezeken kívül ta- sz.nak Estremadura tart.

láltatnak mint egy 60 ó- ban Alcoa fónak torkánál,

hitü Ráczok, ésegynehány 1400 1. 's jó kikötö helyel.

Zsidók is. Régi várát, melly- Pedernet, vs Franc?, orsz.nak

ben hajdan vak Béla ne- ész.ki tájéki oszt.b. 2000 1.

veltetett, Gróf. Czinzendorf Pedrogan , Pedragon , vs Por-

Apát 1723-ban újra fell épít- tugallia orsz.nak Beira tart.

tette , és magas erös kftfal- ban Zezere fó mellett.

Jal vétette kbrül , most a' Pedratta delta Sierra , jeles

Praefectus lakAsa , az Uro- helys. Australiában , Segó-

dalom levéltárja 's a' t. va- viatól б mfd,

gyon. Mellette а* В. Szüz- Pcdrrforte , falu Francz, orsz.

век tiszteletére épült jeles naknapkeletiPyreneus tíszt.

•zépségü és nagyságú Szent- ban a* Pyrenaeusi hegyek

effyház fekszik pléb.val. köztt , vagyon ezüst bá-

Fekvése egyenetlen, Zöngö nyája.

most Magas nevet viseló P-eeSles v. Tweeddale, Grófs, D.

hegy toviben, mindazáltal Skocziában ész.ról Edin-

azép házakkal díszesitetik. bürg, kel.rßl evvel 's Sel-

Bir a' vs jó méez, kôszén , és kirk , délról Dumfries, nyu-

építésre való kö és már- gotról Lanerk Qrófs.gokkal

vány bányákat; boraéskü- határosj nagysága ao4ang.

lombféle jó ízü gyümölcse □ mfd foglal , metlyben

bösegben terem , vagyon 8760 1. találtatnak. Fekvése

egy papiros maíma , szá- e' vidéknk felettébb kerle-

mos patak malmai soklisz- metes , z-öld pázsitos völ-

tet szolgáltatnak a' Pécsi gyek vetekednek erdös dom-

Siaozra , fája elegendö. Vi- . bokkal , 's csergedözft pata-

ek hegyeinek tetöjifcen kok itatják számos marha,

több régi váraknak vagy is csordáikat; fold mívelése.

fcastélyoknak , szemlélni esekély , de annál nagyobb

düledékeit melryeket rég marha *s kivált juh tenyé-

a' Nyáradiak építtettek : il- szeti , de gyapjok ezeknek

lyén a' vs felett lévft Zon- igen vastag. Asvány orszá-

govára; az Egregyi határ- ga palakóvet nyiii't. Jeles-*

ban a'Máriavára, ésa' He- sebbb folyói : a1 Tweed, éa

tényiben a' Kosza vára. Más az Innerleithrng , tava.

^ripták 'e régiségek is ta- "Westwater » mind ezek
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halla! bÔvelkednek. Fö vs gráfot szoktanak magoknak

benne : választani. : ^

Peebles , Tweed fópartján 2000 Pegna Cerrada , vs Spanyol

1. kik vás/,nat 's kartont orez.nak Alava tart.ban

szövnek 's marhákat tarta- Bernado szoros út és To-

nak. lanoi Sierra mellett, eró»

Peek le , 1. Pecq. egy kastélyal.

Peel , vs Man ázigetben An- Pegnit», Pegnesu», fó Bajor-

gol ors/..Ьап egy püspöbieb orez.ban ered Mainker.ben

tempiomával , erbs bis var-

ral, 1400 1. 's egy rosz ki-

kötö- helyel.

Peel, nagy 's mocsáros bör-

nyék Brabanczia "j Geldria

tart.nyok között. Ezen táj .

Peeland hívattatik , és Hei- Pegnitz , vs Bajor orsz.nak

mont, Eindhoven, Roda, Main It er.ben 66 h. 's 860

Mirloo , Asten 's Zebenoven 1. vannak gazdag vas bá-

helyeket foglalja magában. nyái.

Peene, fó vízPommeraniában; Pego, (f.380 59' E. Sz. 16® 46'

ered a' Mecklenburgi H« K. H.J vs Spanyol orsz.nak

Herf 7..ségben Svédi Pome- Valenczia tart.ban 5000 1.

raniát választja a' Burhus Pegón , bis sziget Caya fóban

P-ommeraniától , Demin Portugallia's Spany<

hasonlónevü vsfelett Fich-

telberg töviben, Fürth met-

lett Regnitz forai eggye-

sül , és Bamberg alatt Hall

stadt melékibenRegnitz név

alatt a'Main fóbakeveredik.

rnellett hajóbat kezd birni,

áltfutja az új. Haíft , és Pe

enemünde falu raelíett , a'

keteti tengarbe ömlik. Kör

reí ide febszik a' Peene

münde sáncz. ,

Peer , C510 8' 5" E. Sz. 23»

«3o 7/ 9" K. H.) vs egyes.

Belgyiom Kirs.ban LütticH

tart.ban a' Looti Grófs.ban

IOQO 1. .

Peetchen, Petjes, Chinai pénz

yol orsz.

Estremadura tart. böztt, a*

melly szigetkétôl az emlí-

t*tt fó egy mfdnyire 0va-

diana fóval eggyesül ; is*

méretessé tétetett e' sziget-

ke az 1729 törtent Portugal-

lia 's Spanyol Királyok ösz-

ve iövetelek által , midön

itt V-drb János '« V Filep,

Királyi magzatjainak ket-

tñsházasságokatvégre hajr

tottáb vólna.

neme Bataviában, öntetik Pegu v. Nubian , Rirman-

sárga rézbftl 's közepben

egy négy szegü lyuka va-

gyon ; bizonyoa számmal

fonalra fiízette.fcnek , ée igy

ftizetben, nempedig egyeft-

ként szokot türténni a vê

le való fizetés.

Pegau, vs&zász Kirs.ban Líp-_

csei кег.Ьел Elster fó mel

lett 384 h. 2*9.0 L a tempi,

és iskolával.

Peglita , Austriai Dalmatiá-

nak egy kerülete, melynek

lakosi Magyar szállók ;

mindenik falu ez^tendón-

ként Grójot * fe ezek. fó

nia oszt.ban , tutsó Indiá-

ban , ered a' Chinay tóból,

és a' Bengaliai tenger öböl-

keomöl.

Tfegié, tart, ugyan ott, Pegu

yagy Lukian és Tennasse-

rim fók koztt ; drága kö-

yekkel r arannyal , ezüstel,

vassal, kó olajjal bovelke-

dik ; terraeszt riskását , épí-

tésre , tüzzeletre való jó fát.

Allatjai közül külombfélék

házi allatjai száraosak, ele-,

fántob,tigrisek's más vadak

bóvsé^ben találtatnak. La->.

ковд has.onlítnak «'
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yolíhoz j azép kevessé hos- Mívelik a* földet, tartanalc

tizas azalakjok^ szelíd, ren- marhákat , 's más polgári

des, 's eleven vonásokkal. mesterségeket üznek. Két

Fö vs betine. ■• . e3ztendöbeli vásárokat tart,

Pegu, (ai) hasonló nevü fó fonallal ¡kereskedik.

mellett 7000 1. kiknek nagy Peipus tó , vagy Indiai ten-

része papságból, és szegény ger hallal bftVelkedö tó O-

emberekböl áll , jeles ben- rosz bir. Liefland Helyt 17,

ne a' Schomadu vagy is az hosszú, és 7 rafd szélessé-

arany Istennek temploma, gü, a' Wirczi tóval Em fó

melly 3300 esztendösnek által közösül, és Norawa fó

lenni mondatik , selyem által a' Finniai öbölbe sza-

és gyapjú fabr. vannak. kad. Kôrében 3 lakott szi-

Veguentchek, szabad Indiai nép geteket foglal.

D. Amerikaban Chili orsz. Peirols , I. Perault.

йак déli részeiben Kordil- Peisa , mocsár Posony Varm.

leriai bérczek között. nagy részint már kivan szá-

Yejende , Paejaene , nevezetes rasztva, szép egerfákfede-

tó Oroszbir.Finnland Helyt. zik.

hosszában több mint 20 Yeischwa , igy neveztetik a'

mfd foglal, 's több tavak- Marattok fejedelmeiknél az

kal.kapcsoltatik, vizétKy- elsö Minister vagy is Sta-

raene (Kjum«n) fó általa* tus Tanácsnok, kinek sok-

Finniai öbölbe ereszti. szor nagyobb a' hatalma ,

Pel/a, kis fó Silesiában , ered mint Fejedelmének.

a' Schveidniczi Herczs.ben Peitern , vs új Lengyel Kirs.

Oberpeila környekeben , 's Kalisch oszt.ban, Warta fó

Reichenbach vs falait mo- mellett. Itt XII. KárolySvé-

aogatván , Wilkáu falu mel- dek Királya, lova hátra ha-

lett a' Weisztriez fóval eg- nyatlván , vele együtt a'

gyesül. vfzbe bukott.

feikm , nemes vs Silesiában , Peiskreucham , v« Silésiában

Reichenbachiker.1700l.kik Toster ker.ben 282 h. 's 1900

barton fabrikákban dolgoz- 1. kik köztt számosvargák,

nak.Ennek kôzepén vagyon sziicsök , posztó 's vászon

a' Hernhutiak Gnadenfrey fabr.

nevü szálítványok. Peuo , tó', Bojorum deser-

Veilenstein , mvs Alsó Stajer ta mellett fekíidt ; Gale-

orsz.banCilly ker.ben szám- rius Cs. által Dunába csa-

lál 70 h. 's vagyon Espe- poltatott Aurelius victor

restsége. Kôrnyékében lát- szerént, most Fertö.

ezik egy hasonló nevü ré- Veiszenberg, nagyon látogatta-

gi kastély a' hozzá tarto- tott hegy Bajor orsz.nak

zandó uradalommal. Isar ker.ben ; jól elrendelt

Veina , Feine Castrum ,Boy- csillag vizsgáló toronnyal.

num, (52° 19' 34" É. Sz. Peitz , vs Alsó Luzatiában

27o .51' $Ь" К. H.) vs a' Cottbusi ker.ben Spree fó-

Hildesheimi Herczs.ben egy nak eggyik csatornája mel-

mocsáros vidéknek szom- lett 980 h. vannak posztó

szédságában , számlál 631 • 's fonál fabrikái , ез egy

h 's 3630 1. Vann egy kath. vashámorja.

temploma 's a' Kapuczinu- Pekelsen , 1. Peckelsheim,

eoknak.egy monostorok. Peking, Pechinura,, (Schung



tieng-fu)' 39° 55' Sz. a-

latt. China bir.nak fö vsa

's lakhelye a' Császárnak ,

Pe-tscheli tart.ban. Fekszik

a' nagy ко faltól mint egy

12 német mfdre termékeny's

ki terjett nagy rónaságban,

keriilete egyedül a' vsnak ,

kirekesztvén 1,5 külsö vsait,

6 német mfdre tétetik . 's

több mint 2 millio. lako-

sokat számlál. 1646 esz.töl

fogva a' Mantschu'i Dynas-

tia birja. Neve , betü sze-

rint véve, északi valamint

Nankin déli Székes vst je-

lent. Formál egy hosszas

négy szeget 's tulajdonké-

pen két f'öbb részekre osz-

lik , ész. részét , melly a'

jelessebb, lakják nagyobb

részint a* Mantschuok , 's

az Europaiaktól kôzônsé-

gesen a' Tatárok vsának ,

(ámbár helytelenül),nevez-

fetik itt van a' Császárnak

roppant Palótája is , melly-

röl alább bôvebben ; má-

aik fö részét, melly f'ekvé-

tétol déli résznek is hívat-

tatik , foglalják a* tulaj-

don Chinaiak , Mongolok-

kal 's más nemzetekkel egy-

veledve , és ezt a' Chinaiak

vsának nevezni szokták; la-

kosainál ez Lao-Tsching ,

amaz Kiiig-Tsching nevet

visel. Kerítetik e' roppant

vs köfallal , mellynek ma-

góssága a' legföbb épüle-

teket is felülhaladja , és a-

zoknak kivülröl való látá-

sát fedezi ; ezen köfal merö

téglákbÓt vagyon emelve's

négyszegü kövekkel boríta-

tîk , körül folják három kis

vizek , mellyek a' vsnak

ltülombféle piaczaira vezet-

tetnek , 's a' Paye-ho fóba

azakadnak ; 9 kapnk eresz-

tik kiés bé a' járokat, mind

eggyiken ezek felett er6s

vigyázó tornyok emeltet-

tek. Utszái ktizel 100 láb-

nyi szélességüek , 's egye-

nes hosszaságban egy óra

járásra is kinyúlnak , de ál-

taljába mind rakattattla-

nok r innen nyári száraa

Dapokban felettébb alkal-

matlan a' por, mellyet né-

mü némti képen öntözes ál-

tal szállítani szoktak , éj-

)el a' szegleteken cserényel

zárattnak , nappai pedig

kezeikben ostort tarto ka-

tonáklól öriztettnek. Jeles-

sebb épUletei közül , legne-

vezetessebb a' császári pa

tota nem annyira fényessé-

gére, mint inkább ki mond-

hatattlan nagyságára néz-

ve, mellynek külsöbb ke-

rítése a' veres vsnak , a'

belsöbb pedig fehete vsnak

hívattatik, ezeknek körei-

ben nem csak a' Császári

familia, hanem a' torvény

székek , udvarnokok-, tisz-

tek , 's számtalan sok mü-

véezek , kik fizetéseket a*

Császártól kapják , foglal-

nak helyet. Maga a' pelo

ta több mint fél mfdet fog-

lalal ker.ben , 's erkélye

diszes oszlopokkal , képek-

kel, 's aranyzásokkal tün-

döklik; belsö hajlékaiban.

az Asiai pompa uralkodik ,

mindent a' mit csak szépet

's ritkát China , India 'a

Europa mutathat , egész

álmélkodásig itt feltalálni.

Kiváltképen gyönyörü a"

kertjeinek tekintete , szá-

mos utazóknak megegyezö

állításaik szerint felettébb

bájoló. Látni itt 20 egész

60 láb. magosságra emelhe-

dö mesterséges dombobat ,

mellyeket az alacson virá-

gos völgyekröl susogó pata-

kok választnak. Ezen vizek

tavakban eggyesülnek, me<í-

lyeknek fénylô színét t a*"

legékessebb iadikok part-
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iait váloffatott épületek bo- levegöje száraz 'в hives \'ê-

rítják , mellyek köztt hij

jában keresni két egyenlöt,

Minden tágassabb völgy-

ken egy mulato ház talál-

tatik oily térességgel épít-

Ve, hogy a' Császárnak szá-

mos késeretjével elégalkal-

mas szálást adhatna , és e-

zen bies házak mind eggyig

czédrus fából,melyPekingtftí

300 mfdtávozó tart.kbólho-

zatik , nagy mesterséggel

vannak készítve. Kozepin

egy tónak látni kis köszik-

lás magossan felemelkedo

szigetet , ennek pázsitos

domborodásán minden ki-

gondolható'ékességgel fel-

ruházott kastély emelke-

dik négy tájt tekintö fé-

nyes erkélyekkelj 's több

mint Szász kisírebb *s na-

gyobb szobákkal. A' szom-

széd mesterséges hegyek 's

dombok legkellemetessebb

illatot terjesztö nbvevé-

nyekkel fedeztentek. A* pa-

takok partjain kosziklás

szép barlangok készítettek,

mellyek a' természet csudá-

latos munkáival Véteked-

nek. Egy szóval , az egész

kert a' leggyönyörüebb tüo-

dérek lakhelyéhe/. hasonlít.

A' császári palotának jeles-

eégeihez a' gazdag patika t

konyvnyomtató müv •„ '&

számos bá¡vány tempío-

mok tartoznak , mellyek

köztt a' Lámai vallásbelie-

ké legdrágább ékességekkel

fenylik. i,

Bátóf felettébb nagy le"-

gyen Pekingnek népessége,

mindazáltal nem egésség-

telen hety > oka lehet

л' Chinabéliek tapasztalt

tiagy kedve a' szabad leve-

Ébben raló tartózkodásra ,

*e ruházatjokban az'ido jár-

tához szorgalmas magok aí-

stftímaztatasa j ezen kivül-

letmodjok igen mértékletes.

Sokat tesz a' jórendtartás

4 is, minden tizedik házi z-

da bizonyos idöre gondot

visel hilencz szomszéd jainak

magok viselet*kre,'s ha kér-

désre kerül rólok számot ad-

ni kénszerít*tik ; ide járul-

nak a vsbéli orok,kiknek szá-

ma 66000 tételik,6,56 ágypk-

kal. A' köz bu jasság'áldo/.ati

is csak a'külsO vsokb n szen*-

vedletnek , 's а/.о'л is cse-

kély számmaL Mind ö»/.ve-

ségel Azámlál loo'.o pa iotá-

kat , ezek köztt jeles az O-

roszKovetséif épülete.melly-

ben szálíhaltnak minden jö-

vö Oroezok , 's .íi' hol egy

Orosz templorn is vagyon;

33 bálvány templomokat 4

Római kath. 2 Orosz Sz.

Egyházakat , '4 4 mecsete-

ket. Nevezetes a' Császár

palotájához kózel találtató

nagy harang,melyhez képest

. a' hires Erfurti nagy harang

csak nagyobb csengetyün'ek

látszatik , néhézsége iaoö

mázsát nyomnyi mondat-

. tik , függ egy erös épület-

ben , ontetett teke formá-

ban 's kivülroí fakalapá-

. csokkal verettetik > hangja.

olly áltható.nak lennie mon-

datik , hogy e' roppant va

. nagyobb , része' hallására

ki terjedjen. Vagyon egy

csillagvizsgáíó tornya is4

de ebben jobb szerszámok

. kívántatnaki -Egy talált

gyerrnekek . háza. Tudo-

mánybeli fö ískolája; Órvo*

sitársasága. Aa elöbbi Csá-

Szárok б pompás tèmetôhe-

íyei. Egy .újság v. is inkább

kormánybéli dolgokat tudó*

síf óüdvaíi levelezoje. Him^

löt béóltó társasága, 'sa'tí

Peкlefticга , falü Szala Várrri.

ben Mura folytában. Lakj

jó kôszént áenak, *a Т«0-си
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Peiandschy , tó viz Mindanao szolgáló helyek közül , a'

Filepi szigetben, olly nagy- hoya a' jelesebbek küldetni

ságú mint a' Themse Lon- szoktak. Lakosi vadászat-

don mellett , jö a' sziget- tal, bunda bor kereskedés-

nek belseibol , és délnyu- sel fogíalatoskodnak»

goti kórnyekében a* sziget- Pelion , 1. Sagari.

nek , két karokra szakad- Pelissane , helys. Fran, orsz,

ra szakad ván az lljanoi ö- nak Rhone torkolat, oszt*.

bölbe ki folyik. ban 2,560 1. kik olaj 's se-

Pelagnisi , Pelagisi » hajdan lyem mívelést üznek.

Halonesus , kis sziget Ar- Pella , Peius , kis török sziget

chipelagusLan , közel az az Archipelagban nem mes-

Európai partokhoz. sze Scio szigettöl.

Ptlagosti , kis, de köszirtjei Pella , k. vs volt Judacaban,

miatt veszedelmes sziget, Asiában* hol megmeneked-

közel a' Velenczei öbölnek tek a' Jerusalemböl. kiköl-

kôzepén , Raguzától nap- tözött keresztények Titus

nyugotnak , ugy látbzik, ostromlása elött.

hogy szüleménye egy ela- Pellerin , vs Franca. Orsz.nak

ludt tüz okádó hegynek. Abó Loire oszt.ban 2100Í.

Pelasgiotii tart. Graeciában , Pello, magos hegység Lappo-

Thessaliában ; k.re az Aeg- niában fenyÖ fákkal borí-

eum tenger, ész.ra Mace- tatik , és tÖbb mint 10 mfd

donia , nyug.ra Hestiaeotís, ki terjed.

délre Thessaliotis, és Phthi- Pellworm, sziget a* keleti ten-

otis ,között ; fói : Altax, gerben Schleszvigi birto*

Hestiaeotis határán > Eu- Кокban , maradéka a' ten*

rotas , Pamisof , Api- gertöl 1634-ben elnyelette*

danos , és Onchestos ; ta- tett nagy Nordstrand szi-

va Boebéis ; tenger fokai : getnek. Tartozik a' Huzu-

JLantion , Sepias , Magne- mi tisztséghez, van 2 tem-

sia , Meliboka , 'sa't. he- ploma, 's elválasztott be

gyei: Olympus , Titaros , gátolt földei v. toltései.

Ossa, Pelion , 's a' t. Fö vsai Peloponesus , elöször jEgialea,

Pherae, Pagasae , Demeri- Apia ,Pelasgia , 'sa't. Grae-

as, Jolkos, Larissa, 'sa't. cianak legnagyobb , legje-,

Pelekani-birtokok , független lesebb kel.re, délre és nyug-

kis kbrnyék Lesghistan tart. ra kozép tengertöl , ész.ra,

ban Kaukáziában , melly- • Achaja, Boeotia, és Atti*

.nek lakosi tulajdonképen ca tart.tol kerített része

nem Lesghiaíak , hanem volt ; a' Tíójai háborúkor

csak azoknak tartatnak. bat szabad statusokból álr

Pelew-algetek , 1. Palaos szi- lott; 1) Argos г) Mikenae,

getek. 3) Lakedaemon , 4) Pylos,

Pelim, Pelymsk , vs Asíai 0- ,() Arcadia, 6) Elis; utóbfr

" rosz bír. Tobolszk Helyt. Plinius idejében áílott i A<*

hasonló nevü t6 mellett, chajá, Argolís, Lakoniká

nem messze a' Tobol vizé- Messenia, Éfis és- Arkadia

nek a' Towdába valo ki statusokbólj í. Graecia kft"

folyásánál , 60 fa házakkal, Iönkülbn.

és egy fából épített erôs- Pelsôtz, Pleschnítz., Pfeisnit*7

ségel. Ez eggyik a' ke- mv» Gömör Várm.hen Tef*
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óra Sajo partján F. U. Ne

mes Ragályi fam. és a' K.

kamara; lak. Magy. A' Vár-

megye házával , egy kas-

télyal , kat. és ref. templom-

mal. Lak. vas és márvány

bányákat mívelnek.

Pelusium , Nilus fó torkolat-

jánának nap keleti karja,

a' hol hajdan nevezetes

hasonló nevü vs állott, most

a' hely Teneh vagy is Sár-

vsnak hívattatik. E' Nilus

bar 's a' régi Damiáta köztt

fekszik a' Menéale vagy Ten

nis tava , melly az Europa-

iaktól kozbnségesen a' holt

tengernek neveztetik.

Pelussin, falu Francz. orsz.

ban Loire oszt.ban 3290 1.

vannak selemmalmai.

Pelymtk, 1. Pelim.

Pemba , tart. Kongo Kirs.ban

Alsó-Guineában Afrikában,

nem nagy ugyan , de 3zá-

mos vizektöl nedvesítettvén

felettébb termékeny, vizei

közül a' Lelunda, Kai , Am-

brise 's m. fók nevezetes-

sebbek. A' mesterségeket is

. 's a' kereskedést az Udvar-

nak 's a' ío vsnak szomszéd-

sága nem kevessé eleveni-

ti. F5 vs benne.

Pemba , második Székes vsa

a' Kir.nak Lose fó mellet ,

számlál 10000 nagyobb ré-

szint keresztény lakosokat,

's állandó lakhelye a' Hely-

tartónak.

Vemba, termékeny szigetZang-

vebar partjain napkeleti

Afrikában , czukornáddal

bövelkedik, lakják Arabsok

maradéki.

Pembridge , helys. Angol orsz.

nak Hereford Grófságban

nagy benne a' posztó keres-

kedés.

.Pembroke, Angol Grófs. déli

Walesben, határos ész. kel.

rolTywy fóval, melly Car-
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digan Grófs.tól választja ,

kel. rol Caermartheni Gróf-

s.gal, többi vidékeit a'

tenger kornyékezi; nagysá-

ga 25 □ mfd, mellyen 9 na

gyobb 's kissebb vsok, 45

Ekklesiák 12267 h. 's 56280

1. számláltatnak ; f olde na

gyobb részint róna 's ¿zán-

tásnak , legelönek igen al-

kalmas. Hegyes vidékei jó

marhát 's j uhokat tartanak.

Déli részeiben gazdag kö-

szén bányák míveltetnek ;

partjain pedig vas bányá

kat találni. Lak. halásZat-

tal, 's ökör , sertés , só ,

írosvaj , sajt kereskedéssel

foglalatoskodnak. Nagyobb

fói közül valók a' Tywy ,

Dougledye 's Cledbeu. Fö

vsa :

Pembroke , (,51o 43' E. Sz. 12o

45' K.H.) Milfordi öbölnek

egyik részénél gyönyörü

kôrnyékben, a'hegynek fel

telé, számlál4ooo jóbirto-

kos lakosokat, kik 200 na

gyobb 's kissebb tulajdon

hajókkal Bristol 's Hiberni-

ával eleven kereskedést iiz-

nek.

Pemsey, Pevensea, kikötö Sus

sex tart,ban , East -Bourne

és Hastings között Angliá-

ban. Ittszállott ki Wilhelm

Conquaestor 1066-ban.

Pehafiel, vs Portugallia orsz.

ban, Entre Duero e Minho

tart.ban Sousa fó mellett

802 házakkal 's 3 szabatl

vásárokkal.

Penamaçor , város Portugallia

orsz. Beira tart.ban 686 h.

's 2320 lak.

Penautier , vs Franczia orsz.

ban Ande oszt. Fresquel fó

mellett, gyapjú fabrikával.

Pence , Penny, legkissebb An-

.gol ezüst pénz, áll 2 fél pen-

nybôl ; 's. tészen a' mi pén-

ziinkben 2 krajcz. 's 1 filért

a' Bécsi pénz bees szerént.

Penes ,
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Venez, magyar 's tôt falu No- Peniscola , (40o 22' 40" É. Szî

grbd Várm. nagy szöllöhe- i8° 9' i5" K.H.) Vár Spa-,

gyei jó bort teremnek leg-

inkább a' bánya városok-

ba hordatik.

PendlcHill , hegy Angol orsz.

ban 3411 láb. felül halallja

a' teuger .szinét.

Pene, I. Peene.

nyol orsz.ban Valencia tart.

nak tengeri szélén egy fok-

ban , melly Cap Forbatnak

hivattik , 's három reszröt

vizzel kerit¡tetik , számlál

22,50 lak.

Penkridge , mvs Stafforschíre-

Penella, vs Portugallia orsz. ben jó ló vásárral, és hire*

. ban Beira tart.ban Douija nyereg ke'szíttéssel.

fó partján 2600 lak.

Penes, falu Franczia orsz.ban

a' Rhone torkolat oszt. nem

messze a' tenger partoktól,

• szép márvány bányái neve-

zetessek.

Peneus , 1. Salandria.

Penia, v. Portendik, tulajdon-

képen Porto d' Addi a' je-

Репкип , Hakeschi Gróf varo».

Burkusi innensö Pomerani-

ában , Randow mellett $

tavak köztt 248 h. és io6w-

lak. kik halászattal 's szal-

ma kalap készitéssel fogla-

latoskodnak.

Penladi , .3009 lábnyi mago*

hegy N. Britannia kirs.bam

les Maurusz Addi Fejede- Penmarkt tengerbe kinyúlov

lemnek »everöl nevezte-

tik így, fekszik az É. Sz. 18o

í5' és. a' keleti H. 18o 31'

alatt, hajdan a* Hollandok

által meg erósítettkereske-

dö hely volt , de késobben

a' Francziáktól öszverontat-

hegy esúes vagy is fok Fran

czia orsz. napnyugoti ten

ger partjain.

Penna di Billi , к is vs az Ur-

binoi Márkságban most is-

mét az Egyházi birtokok-

ban Olasz orsz.ban.

tatott , móst egyedül csak Pennn di Francia , vs egy kas-

az Angoloktól látogattatik téllyal Spanyol orsz.ban»

gummi véget.

Péniche, erösitett vs Portu

gallia orsz.ban Estremadu-

ra tart.ban az Atlanticumi

tenger partjain 900 ház.

2820 lak. kik halaszátot üz-

nek ; vagyon jó révje 's egy

oltalmazó erôsége.

Penig , Penigk , Schönburgi

Gróf vsa Szász orsz.ban az

, Erzgebirgi ker.ben Mulde fó

mellett 4.50 h. 21,50 1. va

gyon egy kastélya, karton

's kamelott fabrikái> 's szá-

mos fazekassai.

■Penigent , 3930 láb. magossa-»

' gú hegy Angol orsz* York

Grófs.ban.

Penisa , vs Spanyol orsz. Va-*

lencia tart.ban 3200 lak. .

Perlisari, sziget a' Finniai ten

ger öbölben , csak némelly

Finniai halászok lakják,

nixn, ЬЕХ. IV. о\ч.

Leon tart.ban Alva de Bor-

mes , és Cirtidad Rodrigr*

köztt hol egy csudalatos B.

Szüz képe találtatik.

Penna de S, Roman , vs gyö-<

nyörü 's termékény róna-

ságban Spanyol orsz.ban

Leon tart.ban 11 mfd. Leon

várostól.

Pennafiel , Pegnafiel , vs Spa

nyol orsz.ban Valladolirl

tart.ban Duraton fó mel

lett fekszik egy hegyen ,

mellynek tetéjén , egy erös

kastély építetett.

Pennamaeor, város Portugallia

orsz.ban Beira, tart ban egy

hegyen épült erös kastél-

lyal, Grandától 3 mfd tá-

vozik.

Pennaranda , Pennaronda , vs

Spanyol orsz.ban Salaman

ca tart.ban effyszersmind

9"
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ib vs egy faasonló nevû

Grófságban. -— Pennaranda

Grófság Estremadura tart.

ban is találtatik , mellyet .

az emlitettöl külb'mböztet-

tii kell.

Fenne, vs Franczia orsz.ban

Lut es Garonne oszt.ban

5050 lab.

Fenne, vs Franczia orsz. Tarn

oszt. ííooo lab.

Fennes, helys. Francz. orsz.

Rhone torkolat oszt. 1010

lak. kik olajfák mivelésbol

élnek.

Penniniai Alpesek , 1. Alpesek.

Fenny, 1. Pence.

Fenny-pésta , alkalmas pósta

London vsában, melly által

1 pennyért v.7filérért levelet

v. egy fontnál köny ebb pa

ketot nem ceak eggyik végi-

rôl a' vsnak a* másikra,

hanem ki is a' vsból il m-

fdnyi ko'rnyékre küldhet-

.ni. E' végre egy fö tisztnek

gondviselése alatt a' vsnak

mind en részeiben, bizonyos

posta házak vannak elren-

delve, mellyek mindenidö-

be befogadják a' küldendö

leveleket, 's pakéteket. Az

tehát, a' kiküldi a' levelet

fizet egy Pennyt, hapedig

ki mén a' vsból akkor az is

ki meg kapja a' levelet ,

fizet egy Pennyt. Illy pos

ta 1760-ban Párisban , 1771

Bécsben, késôbben u.m.1796-

ban Graeczben is állítatott

fel.

Pennsylvania , eggyik az északi

Amerikai szab. szovetséges

tart.ok közül ; nagysága

и 148 □ nifd ; észak keletröl

Jersey , délról Maryland

tart.okkal határos,nyug ra

pedig az Apalachi berezek-

töl , északnak az öt nem«

zetek tartományaitól kerit-

tetik , és ezen a' kék , és

végetlen, magas, Allegany

hegyiégtol basittatik. J,e-

vegöje általjába véve na-

gyon változó , 's egéségte-

len , innen a' számos sárga

hideglelések 's a' t. Telen

sokszor olly kemény hide-

gek uralkodnak , hogy a*

lêgnagyobb fóvizek is álló

jéggel boritatnak , a' tava-

szi ideje nagyon változó ,

nyara pedig kivált Septem-

berben türhetetlen meleg.

Földe igen termékény , he-

gyes ugyan és darabos , de

még it a' természetnek sok

szép ajándékival kérkedik.

Feltalálni itt a' íaknak min-

den nemeit , de ezek mind

eggyik , még a' tölgy 's bük-

fákat sem vévén ki , kü-

lömböznek a' mi Európai

fáinktól. Boven vannak itt

a'legszebb alma 's kbrtvély

fák , külombféle szöllö tö-

kék, a' gabonának, fozelé-

keknek, 's más novevények-

nek minden nemei. Szelid

's vad állatok nélkül sen»

szükölködik , kiváltképen

talál itt az ember nagy szar-

vas marha , 'sjuh seregek ,

. re ; ásatik itt márvány-

Veres réz, vas; találni itt jó

ásványos forrásobra is, egy

szóval Pennsylvania mind

a' 17 többi szovetséges tart,

okat élelembéli dolgoknak

boségével felülhaladja. Je-

lessebb folyói: a' Delaware,

Susquehanna , Schulkill ,

Ohio, Lehigh, Juniata, Co-

newago, Swatawra,Allega-

ny , Monongahela 's a' t.

Az egész tart. 24 Grófs.okra

osztatik , mellyek e' kö-

vetkezendök ? Philadelphia,

Delaware , Montgomery ,

Bucks vagy Buckingham

schire, Chester, Lancaster,

Berks v. Berkschire, York ,

Northampton , Luzerne ,

Northumberland, Dauphin

Cumberland, Franklin,Bed

ford, Somerset , Hunding-
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ton , MifFlin , Fayette , zettetett vólna , áltvette a*

Westmoreland,Washington, kormányt , de elöbb az In-»

Greene, Lycoming, Alleg- dusokat , mint addig valo-

hány. Fö va benne Phila- ságos birtokosit e' tart.nafc

delphia. Száma lakosinak illendoképen kielégitette.

(1801) 602, ,365 találtatott, Kegyes kormányzása, vala-

ezek valamintnemzetségek- mint is a' tokéletes vallás-

re irgy vallássokra nézve ie béli szabadság, mellyetki-

igen külombfélék . de egy- vétel nélkül mindeniknek

mással a* legnagyobb egye- engedett, nagy számát as

ségben élnek, 's nagy ke- Indusoknak is tartományá-

resfcedést üznek , legna- ba térítette , és igy Penn.

gyobb részint.vallásokat te- William már éltében Penn-

kintvén, Qvakkerek , mind sylvaniát jól meg népesí-

eggyiknek tokéletes vallás- tette.

béli szabadsága vagyon. II- Penobscot , vs északi Ameri-

dik Károly Angolok Kirá- kai szab. szôvetséges Mas-

lya ezen tartományt Penn sachusett Státusában Main

hires Admirálisnak mint je- v. Maine tart.ban Hancock

les véghez vitt szolgálati- Grófs.ban, a' hajozható Pe-

nak iutulmáúl igérte vala ; nobscot fó mellett, melly

meg halálozván azonban itt tbbb yizzuhannásokat '*

Penn Admirális, ennek fia szigetek formât és a' ki fo-

a' megfeletkezett Királyt az lyásánál hasonló nevü öböl-

Atyáñak tett igéretére meg- be terjed; van egy révpart-

emlékeztette; a' Király, mi- ja; kereskedése is nemcse-

vel a' nélkül is nagy sum- kély.

ma pénzekkel tartozott a' Venonde Velez , 1 5'E. Sz.)

meghólt Penn Admiralispak erös vár Fez Királyságbart

1680-ban a' tartományt 's Rif tart.ban Afrikában; fek-

ez iránt szólló Királyi le- szik egy kis szigeten a' kö-

velet Penn Admirális fiá- zép tengeren , Spanyolok-«

nak áltnyújtotta; ehez кар- hoz tarto¿andó\

ta még azután Uj-Yorknak Yenpoul, Sz. Pol vs , révpartja.

is egy részét és igy Penn Francz. orsz.Finisterre ósztj.

birtokosától Pennsylvania- nagyobb részint hajósok

nak neveztetett. Mivel pe- lakják»

dig Penn vallására nézve Penrieth, vs 4000 lak. Angol,

Qvakker volt; üldoztett val- orsz, Cumberland Grófs.ban

íásbéli társai közül sokakat, a' LondonbólGlazgowba ve-

ugy szintén nem csekély zetö járatos orsz. út mel-

számu Anababtistákat , íett , Vannak pamut fabri-

Presbyterianokat > 's más kái , népes 's eleven vásár-

eféléket könnyen fea be- jai, 's számos timárságai.

széllett hogy vele teleped- Penrjn, helys. Angol orszíban

nének meg) nem rég nyert Cornwall Grófságban nenv

■ú) tartományábanj a' hová messze a' Falmouthi révpar-

is valoban 1680 eszt.ben tól , kereskedikliszteí, van-

2000 lelkekkel elútazott. . nak némelly szött materia

Szerencsésen ide erkezven , fabrikai is.

minekütánha torvényessen Venía, Helyt. Orosz birod kö-

ÍOnes William Htfil a' rté- , zônségessen Ásiához szám-

Ые ki szabott taraba beve- laltatik , bátor egészlen а'

9 *
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fudos P;illast¿l felvett Eu- tekáival kereskedik.

"ropa határ szélein innen Ventanee, kerebkedö vsAngol

feküdjék ; rég a' Cha- orsz. Cornwall Grófiágban

zani Chánsághoz tartozott; 3400 lak.

777 3/4 m^ » es 641000 lak. Yenschinsкi öböl , nagy4 ten-

" bat í'oglal , fekszik Volga geri öböl Kamtshatka és az

fóviz mellett; Nischegorod, Asiai száraz iöld között,

Simbirsk , Saratoro , és Yensford, helys. Angol orsz.

TambowHelyt. között; le- Sommerset Grófs.ban Chew

vegöje mérseklett ; földe ke- |ó mellett, kalap 's posztó

' vessé dombos, nagyobb ré- fabrikákkal.

szint róna , három nagy Yentabria , sziget kôzép ten-

folyóktól Sura, Moksa , és geren , Afrikához északra;

" Whronától és 325 patakok- Siciliához tartozik.

tól nedvitetik , innen ter- Yentopolis , 1. Cyrenaica.

mékénysége felettébb nagy; Ï'entele , vagy is Duna Pajvöle

bövelkedik gabonával,gy ü- Pantalia magyar mvs székes

■mölcsel , fával , lennel ; Feiér Várm. a' Duna part-

nagy marha tenyészetek-

kel ; 's jó vas bányákkal

ján egy kath. és egy nem

eggyesült görögök tempi,

liakosi nagyobb részint O- okkal, nagyobb részint ne-

* roszok, Mordvinek 's Tatá- mesek lakják. Itt és Urinda

rok , csekély számmaiTser- között találtatik Sárviznek

kassziak , Kalmukok , 's eggyik csatornája.

Baschkirek , kiknek fóbb Yenthiand- Firth , tenger szo-

' foglalatosságáik fold.mive- rulat Sbol/.ia és az Orkadi

lés , 's kivált marha tartás. szigetek között.

Fö városa , Yenthiand Skeny, Orkadi szi-

Hensa^ (53o 30' E. Sz.) Sz. Pé- get Skótzia mellett , a' rég

tervárától aoo mfd, és 1666- nagyon fél elmes Penthlan-

ban építetettjfekszik a' Pen- di-útban , mellyen hajdan

sa és Sura vizeknek öszve esztendonlíént 3300 hajok

íolyásánál, helyessen épúlt mentek által; csakegyedül

egy vs , számlál 1900 h. 5600 a' vilagositó torony gond-

lak. kik közül sokan Neme- viselöje maga házi népével

sek, 11 tempi.okat, 2 klas- lakja.

tromokai, egy fô-népisko- Penthievre , hajdan Herrzs. al.

lát , 5timár, és7szappanyt Bretagnéban Francz. orsz.

fözö házakat, és gabonával - ban Tonlouse Grófóké volt,

valamint is más portékák- Fö vsa Guingamp.

kal a' Volga vizén nem ese- Penzanie, vs az Angol déli Wa-

kély kereskedést üz. lesben Cornvall Grófs. 3400

F'ensacóla , Pansacola, fö vsa lak. Mounti Öböl mellett,

napnyug.Floridának(melly nagy kirakodó helyel, egé-

1810-ben magát független- séges Ievegöje végett nagyon

nek kiáltotta kij északi A- latogattatik, veres rézzel '3

merikában Rosa szigetben czinnel kereskedik.

hasonló nevü öböl mellett, Penzing , falu Austriábán az

fejér homokos tenger par- Ensz alatt , a' Bécsi erdo

ton, alkalmas kikötö torok- alsó Negyedjben , Bécs és

kal , felettébb termékény 's Schönbrunhoz közel egy

kellemetes egy vidékben, kath. Pleb.val, és egy lá-

mesterség's termésbéli por- tást erdemlö selyempántli-



»3 -

' ka kézmüvvel, számmál 135

ház.

Penzlin , vs a* Meklenburg-

Schverini N. Herczs.ben 327

ház. éa.1720 1. Vagyon egy

viasz fejérito 's viasz porté-

kákat keszitö fahrikája.

Peprotzdn, falu a' Silesiai Plesz

uraságban egy vashutával.

Pepys ¿zigetek 1. Malouini

szigetek.

Pequígny , Piquigny, vsFrari-

czia orsz. Somme oszt. Som

me fó mellett 12.50 lak.kik

kó'zül sok a' takács.

Pera, Konstanczinápolyi kül-

sö vs , északi tájján a' vs

révpartjának , lakják az e-

löbb való GörögÖk , ürmé-

nyek , Zsidók , Törökök és

a' napnyugoti keresztények.

Lakhelyek a* keresztény

Követeknek, kik részszerint

házaikban tartják Isteni

szolgálaf jokat; nem külbm-

,ben itt íaknak közel min-

den némü külföldi kereske-

dök is; kivévén egyedül a'

Francziákat, kik nagyobb

részint Galatában Íaknak.

A' kath* itt 5 templomok ,

egynéhány klastromok, és

Ériakjek vagyon. Van itt

egy iskola is , mellyben az

ifiu németek *я francziák a'

tolmácságra készitetnek.

Pera , orsz. Malaccaban tulsó

Iiidiában.

Peraea, tágos értelemben e-

gész Jordánon tulsó tartom.

1 igy neveztetett IV»Mós.32,

32. Mát. 4, 25 Mark. 3, 7.

szoros értelemben Peraea

völt az ész.ról Pella, nyug.

r/51 Jordán vize , déire Moa-

biták fblde, kel.re Phila

delphia és Arabia kozzé szo-

Tult kerület. Résznyire Aé-

gyptussal is határos és Phi-

íadelphiátólJordánig4,5 mfd

ezéles volt; fö vsai : Pella,

Esbus, Medaba, Cariathain,

Machaerus, 's a' t, Paerea

nevetvíselt, Cariánalt egy

kerülete is , Rhodus sziget

ált ellenében. Phoenix vs-

tól Daedaláig a' küzép ten-

ger parlón. ,

Veralada, (42o 24' E. Sz. 19»

40' K.H.) vs Spanyol orsz.

ban Katalonia tart.ban 2240

lak.

Peralta , helys. Spanyol orsz.

вак Navarra tart.ban Arga

mellett, lakosi jó takácaok

's'szorgalmas szöllö mive*

lök.

Verasto , mvs á' Cattarói ten-

geróbol partján Sz. Ferencz

Barát klastrommal, tempi,

mal, és 2800 lak. kik ha ¡ó-

zásból , halászatból 's kai-

márságból élnek.

Perault , Peirols , falu Mont-

pelier mellett Francz orsz.

nak déli részében , jó fer-

dókkel.

Perche, tartomány Franrzia;

orsz. ban, rég több részekre,.

u. m. Nagy - és Felsö - Per

che , Perche-Gouet -, vagy

Aisó Perche , a' Franczia

Foldek, és az elszakasztott

földekre , vólt felosztva A'

két útolsó réezek késobbeir

Isle de France , Perche-

Gouet pedig Orleans tarto-

mányokhoz csappattatott

és igy Maine tartományal

csak a' Nagy vagy Felsö-

Perche maradt eggyesülve,

mellyel a' Revolutio eloté

egy katonai Fö Helyts.gotr

tett. Ezen resze a' Perche

tart.nak Mainetöl fekszík

napkeletnek , 's ész.ról Nor-

mandiávfti vólt határos ;

fbldje ñagy részint erdftk-

kel fedeztetik , mind az ál-

tal ktívéir , gabonát b<Ven

terem , rétjei is (gen jók '»

nagy marha tenyészetft

tart; számossak vas bányái

is; találni ezbr m.ntéria ,-

vászon, fonAl , bor, '* biî-

lombféíe vas portekákat ké-
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•ezitö fabrikákat ', ezekkel ,

valamint kivált foldi ter-

méseivel eleven kereskedést

ttz. Fö vsa volthajdan Mor-

taigne.

Perche-Gouet, alsóbb része a'

hajdani Perche tart.nak, a'

tulajdon Orleanoistól észak-

Iiyugotnak; roña 's termé-

bény kis tart. , gabonával,

yümölcsel , lennel , fával,

Övelkedik , ennekfö helye

volt Montmirail.

"Sercy, helys. Francz. orsz.ban

Saone és Loire oszt. Qvad-

rache mellett 800 lak. 's vas

bányával.

Ye/ry, vs Francz. orsz. Auverg

ne tart.ban Cantal oszt. ,55o

h. és 29.50 lak,

Verdou, keíetlndiai ezñst pénz,

mellynek az Angolok bir-

tokaib. 46 2/3 kr. értéke, a,

Fr.birtokaib.pedig 1 for.'s 10

itr. a' Bécsi pénz bees szerint.

*2trpjaslau>, Preslaw , vs Török

birod. Bulgar Ily tart. ban

a' Duna mellett,

Terejaslawl, nagy, régi, 's meg-

«rösitett ker.béli vs Orosz

birod. Poltawa Helyt. Tru-

besch fó mellett 6000 lak.

^Vereira de Susao, vs Portugal-

lia orsz.ban Beira tart.ban.

23.50 lak.

Фргекор, törokül Orkapi, eros

város Orosz birod. Tauria

Helyt. a' keskeny fold szo-

Tulaton , melly Krime^t a'

szárazzal kapesolja , több

sos tavak szomszédságábany

900 lak.

Peremyschl , ker.béli vs Orosz

birod. Kaluga Helyt. Ocka

mellett' 23,5 fa házakkal és

1390 lak. vitorla vászonfa-

brikákal.

Vereslawl-Raesan, 1. Raesan.

Vereslawl-Saleskoy, azaz : ,erd6

megett ( 55° 15' 30" E. Sz.

,5,5o 17' 30" K. H.) régi ker.

béli vs Orosz birod. Wladi

mir Helyt. a' Trubesch fó-

nak Plestschejewowi toban

való szakadásánal 787 fahá-

zakkal 71 boltokkal, 6 temp.

8 klastr. és 3000 lak. Va-

gyon itt egy jeles vászon-

kéïmiv3i2 szövö siékekkel,

2 posztó kéz miv 17 szövö

szék, 4 timár és 2 szappan

fözök. Kereskedik gaboná

val, lovakkal 's más apróbb

portekákkal Ukraine 's Szi-

beria felé.

Verevos , város Orosz birod.

Nischnei-Nowgorod Helyt.

Piaña fó mellett 97ház.

Verg, 1. Berg.

Yergamo , vs Asiai török birod.

Anatolia tart.ban Caicus fó

mellett; fekszik szép róna-

ságban két magas 's mere-

dek hegyek töviben, 2000

nagyobb részint Török, 's

csak kevés Görög lak.kal.

A' tengertöl 7 frariez. mfd.

távozik, hol egy jó révpartja

vagyon. Krisztus- U. sziile-

tése elött egynehány szász

esztendökkel széke vóltné-

melly Kir.oknak, kik kö-

zÖtt Eunienes aval tette

hiressé emléket , hogy az

ott lévo könyves házat

200000 darabokra emelte

szorgalmas gyüjteményei-

vel. Itt találtatott fei, mi-

dön az Aegyptombéliek til-

tanák a' papiros kivitelt, a*

Pergamen börnek készitése.

Pergamus , 1^. Fö vs és Kir.

lakhely N. Mysiában , Eu

menes Kir.tól felékesítte-

tett , 's egy konyvházzal

meggazdagíttatott;Galenus

orvos , sok más derék férfi.-

akkal itt született. 2.) Kas-

tély Axioson tulsó Macedo-

niában , Pergamum hely.

volt kôzép Thraciábair.

"Sergen , Pergino , vs Tyrolis-

ban 7000 lak. 'sselyem kéz-

müvekkel.

"Pergola, vs az Egyházi birto-

kokban az Urbinoi Herczs.



Ъеп Cesano fó mellett бооо

la к ; S7.ör materiát 's bort

kikészitô müvekkel.

Yertak , Peyrac , falu Francz,

orsz. Aude oszt. Langvedoc

tarfc-ban ] 170 lak. vannak

só aknái hasonló nevü tó

mellett nem messze a' ten-

ger partoktól.

Veriakulam , kereskedö vs az

Angolok birtokában levo

Madura tart,ban Innensô

lndiában.

Votieret , la, vs Francz. orsz.

ban Auvergne tart.ban Can

tal oszt. 256o lak.

Verisnac , vs Francz. orsz. alsó

Charente oezt.ft.330h. 2150 1|

Yerigord, Regio Petricoriensis,

haj lan Grofs- Francz. orsz.

a' katonai nagy Guienne, és

Gascogne Fö Helyt.ban; el-

vólt két részekre*. u. m. a'

Felsö v. is Fejér es az Alsó

v.is Fekete Perigordra osztt-

va ; levegoje tiszta 's egé-

séges, kevesse még is hideg;

jelessebb fóvizei t a' Dor-

dogne , Vezere, és az Ille.

A' hegyek mellyek e' tarto-

mányt keresztûl járják a'

nagy Sevenni hegységnek

hi nyúlott ágai ; igy tehát

földje nagyobb részint he-

gyes , és csak a' vizek foly-

tában róna , 's kevessé yöl-

gyes , általjába véve száraz;

sovány 's kövecses, terem

rozsot , zabot, hajdinát, éa

csak démyugoti részében

ltevés búzát. Hanem bôség-

ben van itt a' gesztenye éa

dio , melly nagy részint a'

gabona szükséget pótolja.

Termései kÖzül különös

becsben állanak szarvas

gombái. Marha tartása

nagy; kiváltképen derék

sertéseket hizlal; házi ba-

romfiai valamint külömb-

féle vadjai közül a' veres

foglyo"k igen számossak. Ás-

ványai közül vas , olom ,

és festö ércz találtatik, ás»

»35 —

ványos forrásokban »en*

szenved szükséget. Lakosi

szorgalmas 's munkás era-

berek, mivelnek külbmb-

féle fabrikákat 'e kéz mü-

veket ; kereskedések sem

csekély, ki vitel portekái ?

gesztenye, pálinka, tollas'

baromn, hizlalt sertések,

'e szarvas raarhák, gomba,

vas, fa, hamis porczelán r

papiros 'a a' t. Perigord

tart.bol formáltatotta'mos-

tani Dordogne osztály.

Terigueux,, Petricorium, ("45^

u' 8" E. Sz. 18o 23' 19" К*

H.) fö vsa Dordogne oszt,

hajdan Perigord tartom.nak'

Francz. orsz.ban lile fónajc

jobb partján, mellynek vi-

sein itt szép köhid vezet

által, régi *s nagy vs 1000

h. és 6110 lak. Páristol 10$

mfd;lakhelye az oszt. EIöl-

járóinak 's egy kereskedö?

torvény széknek , ésazelotlî

egy Püspöknek is. Fabri

kalban jó fegyverek , zseb-

kendök , pamut materiák ,

festet papiros 's más éfélek

készitetnek. Az ide val6

fogolypastétonok, pókák, 's"

szarvas gombák hireltet-

nek ; ezekkel , valamint is"

gesztenyével , disznokkal r

vassal, festet fonallal ke-

reskednek. Fenn állanak itt

még egy Római Amphithe-

atrumnak mohos omladekû

A' vs ко fallal keritetik.

Most a' ao-dik katona oszt,

fö etábjának szék?.

Yerihelium , a' Napnak a' buj-

dosó csillaghoz való kcrze-

litése.

Per/от , BabeTmandeb,

Verinaldo , ( 43° ,52' 6" E. S *.

2.5o «2' 45" K. H. ) helység

Nizza Gfófs.ban Franczia

orsz. szélén 1280 lak. szü-

letés helye ama hires tudós*

csillag vizsgálónak Cassini

Domokos Jánosnak és Ma-

raidi Filep Jakab unokájá
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лак, as 102,5-ben, €Z pedig

1665 évben született itt.

~Verimanu.hr , vs Cochin orsz.

ban azAngol Bombay Hely-

tart. innensö Indiában.

Verinrapar, eggyik a' Lakedi-

diai szigetek közül keleti

Indiában.

Verioeci, a' íold leirásban a-

zok nevezettnek, kikugyan

azon déli linea alatt , de

«gymásnak.ellenkezoképen

Stepenitz fó mellett , melly

itt Perle ió val egyesül in

nen a' vs neve Perleberg.

Népes 's helyessen épült vs

kies egy vidékben 476 ház.

es 2510 lab. Széke az egy-

házi dolgokra üggyelö tiszt-

ségnek. Lakosi lennelvaló

kereskedésbol, füldmivelés-

böl, posztö szövesbol 's más

mesterségekbôl keresik élel-

meket.

fold körül laknak, Évbéli Yerlen-lmeln, Göngy szigetek,

idejek egyenlö ugyan de

nappali órájok ellenkezo.

VtrUcü , pedig azok, kik ár-

pyékjokat a' világ mind a*

xiégy tajjékira vetik kÖrös

körül, ugy hogy bizonyos

id&kben ész.nak , máskor

délnek , valamint is min-

den napreggel nyug.nak,est-

ve keletnek essen árnyékok.

*gerkata , N. Perkata , nagy 's

népes helység székes Fejér

Várm.ben Adonyhoz 1/2 mid

tagos rónaságban közel a*

4 Dunâhoz , két nagy pusz-

tákkal és a' legjobb júhte-

nyészetekkel. Van egy kat.

temploma's szollô mivelése.

Tfrlaci, tót falu Gömör Várm.

ben több mint 300 ház. egy

kath. és egy luther. tem-

plomokkal; KoháriGróf bir-

toka. Számos itt a' fazekas,

kik sok pipákat égetnek.

Verlak , Prelok , Horváth mvs

Szala Várm. sr.ámlál 1730

kath. és 7 Tef. lak. egy kat.

tempi, 's plébán. Van tu-r

lajdon tanácsa , egy solii-

vatala'sszép szederjfa plán-

tálásai. Gr.Festetits György

birtoka.

"Per/ana , fóviz Lombardi-Ve-

lencze Kirs.ban ered Luga

no 's Como tavak között és

rövid folyása után Coma-

aina szígetnek ellenébe a'

Cómoi tóba szakad.

Berleberg , fö vsa Prieffnitznek

a' Brandenburg! IÑJárkbaa

1. Pacheco és Sz. Pál szi-

getek.

Yerm, Permia, Helyt. Asiai

Orosz birod. Ural hegység-

nek , melly északra Wer-

choturi hegynek nevez-

tetik , mind a' két részei-

ben Tobolsk, Wologda, Wj-

aetka , és Orenburg Hely,t.

között; Permia (melly része

a' régi 's hires Biarmia tart.)

és Katharinenburg tart.ok-

ból állítatik üszve ; nagy-

sága ezeknek ,5996 □ mfdet

foglal , mellyen 940220 lak.

számláltatik. Levegbje hi-

deg , kivált északi hegyes

vidékiben , délfelé mérsék-

lettebb ; föld je váltólag

dombos , hegyes , moesá-

ros 's erd&s ; termékenysé-

ge általjába kozépszerü; fo-

lyói közül a* Kama, Soswa ,

Tawda , Tura , Pischma és

Iset ; tavai közül pedig ,

mellyek nagy részint sósvi-

züek , Irtaesch v. Irtusk ,

Kaspinsloe 's a' t. érdemel-

nek emlitést. Magos hegyei

az Ural bérczeknek ágai i 's

ásványokkal igen gazdagok:

aranyból 's veres rézbol eszt.

ként 125000 Pud (bizonyos

orosz mérték neme, tesz 40

font.)vasból 7 mill.pud.sóból

5 mill.pud jövedelme ezen kí-

vül találni külömbfele s/.ínü

márványt , granátot , porr

firt , iaspist , topázt, kigyó

követ, kristált, ázbesítet,
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's más drága köveket. Егеп oroszúl Permjaeki , Finniai

Helyt. esztendonként kivisz

9,552248 rubelt ero jószágot,

mellyböl csak egyedül a' só,

veres réz , vas, 's márvány

8,955498 rubelt tészen, ellen-

Ъеп kiád gabonáért , posz-

ióért , pamut's selyem por-

tékákért , cserép edényért

eszten.ként 6,519726 rubelt.

Lakosi nagy reszintOroszok,

Permiaiak , megkeresztelt

Tscheremisek,Sirjaenek,Ma-

homedanok , Tatárok, Bas-

kirok, csekély számmal po-

nemzet Orosz bir.ban Perm

Helyt. hires azokban a' kör-

nyékekben, hogy a' Permiai

Nemzet kozép idökorban a*

Finniai Népségek közül eg-

gyik a' legszáraosabb 's ha-

talmassabb lett volna ; most

felettébb öszve olvadott szá-

mok, 's tulajdon nyelveken

kívül igen kevés nemzeti

különsegeket tartofctak fenn,

az említett Helytart. kívül

Vjaetkát és Ob folyó kor-

nyékit lakják.

gány Tseremissek, Wotjae- Permeso , ki» fo Liyadiában

- kok, Wogulok , és Europai

Német müvészek. Fbbb fog-

lalatosságaik ezeknek a'

loldmivelés ; a' marhatar-

tás a'hosszú 's kemény te-

lek miatt igen bajos, azért

is szarvas marhákat , juho-

kat , kecàkéket 's sertéseket

csak tulajdon szükségek pó-

tolására tartanak , hanem

a' ló tenyészet már terjed-

tebb ; a' halászat is kivált

a' hallal bövelkedö Kama

folyóba szorjralmassan üzet-

tetik. A' vadászat csak mel-

lékes foglalatosságok. Az

említett gazdag bányáin ,

's ezekhez tartozó 88 huták

kívül , nagy erdóségiben

még számos üvegbányákat

is találni. El vagyon 12.

ker.kre osztva,, Fö vsa

Perm, (570 40' E. Sz. 7.3o 50'

К. H.) Kama fó mellett ,

nem messze Jagoschischa

kifolyásától 7.38 nyomorúlt

házakkal 's gunyhókkal , és

rnintegy 4000 lak. széke a'

Europ. Török orsz.ban ered

a' Helicon hegybftl , és rö-

vid folyta utan a' Livadiai

tengerbe szakad.

Pernalla , tengeri vs napnyu-

goti Marattok tart.ban a'

Ghattiai féls/.igtten az új-

Missoriori orsz.fran,

Pernambuco , 1. Fernambuco.

Fernau , fóv íz Orosz bir.bañ

a' Rigai tengeröbölbe vég-

zödik.

Pernau, Pernasia, (¡jQP i8'30"

É. Sz. 41° 16' 30" К, H.) ker.

béli vs Orosz bir. Liefland

Helyt. hasonló nevü fónak

torkolatjánál , van egy kis

révpartja , erfis kastélyja ,

507 ház. 12 csürjei, 2 Gör.

's két Luth, tempi, és 2180.

nagy részint német lakosi,

kik azelött mind tengeren,

mind szárazon nagy keres-

kedéet üztek , úgy hogy a'

ki 's bévitel eokszor 1 mili.

Rubelt ért , most 1808 evtöl

fogva ezen kereskedöi ezor-

galom nagyon alászállott.

Helytar'tónak ; a' városnak, Pernes ,LPernae, vs déli részé

bát'or felettébb kedvezö lé

gyen fekvése, még is igen

csekély mind a' kereskedé-

ee, mind pedig mesterség

üzettetése. Közel ide van

egy a' koronához

veresréz huta.

ben Franc, orsz.nak a' haj-

dani Avignon 's Venaissin

Pápa birtokiban, moet Vau-

cluse oszt. 820 ház. és 3620

lak.

tartozó Peminger , mvs Saatzi ker.ben

Cseh orsz.ban , Baden} Ht

feriaiaiak , feajdaa Biarmiajt, Herczeg brtoka.



Verno , ésekély helység a' Fin-

niai Tavastehus Kapitánys.

ban a' Finniai tengeröböi'

partján , kis kereskedésének

• tárgyát száraz halak állít-

iák.

Pernskrätschcn , falu Cseh orsz.

Leutmerinzi ker.ben Elbe

folyó mellett, a' Szász orsz.

ba eresztett szálfák kirakó

helyek.

Pernstein , igen régi , neveze-

tes '5 nagyobb részint fejér

naárványból épített hegy

kastély Morva orsz. Iglaui

ker.ben.

Peröciöny , magyar falu Hont

Várna. kovér szántófoldei ,

jó veres Ьога, erdösegiben

»agy seregsertés hizlalásai

Î elesseк. vadakat is böven

találni. Föznek sok hamu-

zsírt is. A' lovasságnak itt

egy kaszárnyája is vagyon.

Veronne , (49® 55' 3o" É. Sz.

20° 35' 40" К. H.) erös vs

Franc, orsz.ban a' rég Pi-

Jtardia tart, most Somme

oszt. Somme fó mellett 1200

ház. es 3700 lak. fekszik me

ló mocsárok köztt, van egy

ásványos forrása.

^Perouge , vsFr. orsz. Bourgog,

ne tart. Ain oszt. 4000 lak.

Perouse, eggyik a' Waldense-»

sek völgyei közül Piemont-

ban , melly a' Perouse vár-»

toi harmadfél mfd Pignero-

lig kiterjed , azelött Savo-

yához tartozott. Ebben a'

völgyben vagyon 4 különös

Eklé'siájok a'Waldenseknek,

ii. m. Sz. Germain'i Villara ,

Pramel , Pinache's Chapel

le , melly utolsóhoz még a'

Pomareti és Meari kôzségek

is számláltatnak. Ezen 4.

helységek a' Sz. Mártoni

Völgynek 3 kôzségeivel egy

osztályba tartoznak , mely

deákúl v. latán nyelven s

Cla3sis vallis Perosae et S.

Martini neveztetnek, Fek

szik itt

Perouse , vs Cluson fó mellett

kis oltalmazó erôséggel és

2310 lak.

Perouseni ût, Tschóka v. Segha-

lia szigetét a' Tsika , vagy

Jessói szigettöl választja A-

siában.

Perperengerde , vs Kalikut tart.

ban keleti Indiában.

Perpignan , ^erpinianum, (42°

41' 69" E. Sz. 20° 33' 35" K.

H.) fövsa Franc, orsz. keleti

Pyraeneusi oszt.ban hajdan

Roussilon Grófs. fekszik Tet

fó mellett lassan felemel-

kedö dombon a' kôzép ten-

gertöl egy órára , Páristól

193 fr. mfd. J.Ó1 megerösitett

vs 2000 ház. és 10000 lak.

kik csipke , harizsnya , 's

ször materia fabrikákat mí-

velnek , és ]ó szappanyt 's

erös itelokat föznek, kü-

lómbféle böröket készíte-

nek. Kornyéke termékeny,

jó borral, gabonával, gyü-

mölcsel , faolajjal , fin'im

gyapjuval 'sselyemmel bo-

velkedik. Ontetnek benne

ágyúkis. Termésivel 's ké-

szített portékáival kereske-

dése nem csekély elömene-

telére szolgál. Széke az osz-

tály Eloljáróinak , egy ke-

reskedö torvényszéknek, és

pénzverô háznak.

Verreux,.vs Fr. orsz. Loire oszt.

185 ház. 's 1480 lak,

Verrière (Ia) vs orsz- Or

ne oszt. 800 lak.

Verriers , falu Franc, orsz. Au

vergne tart. Puy de Dome

oszt. egy természetes hegyes

köoszloppal , 's egy régi Ma-

rlfolet torony mohos omla-

dékivaí.

Venante v.Vsante, hajókázha-

tó 's hallal gazdag fó tulsó

Pommeraniában , ered nem

messze Uj-Stettintöl a' Pa-

guset nevü tóból , és Kol-

berg mellett a' keleti ten
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gerbe foj , a' hol egyszers-

mind egy révpartot formal,

mellybol 200O mázsás terh

hajók indulhatnak.

Verso v. Prese , kis folyó Orosz

bir. Liefland Helyt. melly

Kockenhausen mellett a'

Düne vizébe keveredik.

Versepolis , fit . es Kir. vs Per-

sisben , Araxes vizétol kel.

те so stadium; pompás ki-

rályi palotával , mellyet

N. Sándor meggyújtatott.

Düledékiben is jeles.

"Persia v. Iran , nagy ország de

li Asiában , a' keleti hosz.

6l és 03 , a' déli széleségnek

pedig 25 és 43/grádicsai >.ö-

zött fekszik. Esz.ról a' Kau-

kazusi és Orosz vidékek, a'

Kaspiumi tenger és Buchâ-

ria ; kel. roi Hindostania és

Tatárság; délrôl az Indus

tenger , és az evvel az Or-

musi szorulat által egybe

kapcsoltPerzsiai öböl; nyug.

ról a' Perzsiai öböl Török ,

Kaukaziai , 's Georgiai tart,

ïiyok állítják hátárit. Ezen

geographiai határozás sze-

rént Persiának hossza nyu-

gottól kel.nek tekintve több

mint 300 , legnagyobb szé-

lessége északtól délnek 200

geogr. mfdet foglal ; az e-

gész térsége pedig kozônsé-

gesen 53000 □ mfd tétetik..

Földje nagy részint hegyes,

itt emelkednek fel : Zagros,

Orontes, most Elvind, De-

mavind 's Sanamis , mel-

lyeknek tetejit állandó hó

borítja , Soliman, Taurus

az Anti- és Hypetaurussal t

d' közel 12000 lábnyi magos

Ararat vagy Masisnak ágai,

ezek köztt számossak a' tü-»

zet 's meleg bzapos forra-

sokat okádók: általjába Per

sia ország fold je , kivévén

déli partjait 's délkeleti ré-

ezeit , ¡gen magos ; innen

vagyqn , bogy bátor ra4r

elég meleg kBrnyékbeh fe-

küdjon , mindazáltal ko-

mény hidegek uralkodnak

benr^e , a' tél már Decem-

berben hó 's érzékeny fag-

gyal békoszont, és többnyi-

re csak Februariusban vég-

zodik. De valamint teleit

fanyar hidegek , úgy ellen-

kezoképen nyarait , a' mi

különös, a'forró melegségek,

kivévén északi vidékit, csak

nem kiálhatatlanná teszik,

úgy hogy Reaumur meleg-

mérôje több holnapokig 27

egész 28 . söt nómelykor 32

's 33 grádicsokra is emelke-

dik. Ezen természeti külön-

ségnek okát (hévségére néz-

ve^ feltalálhatni felettébb

szaraz levegôjében , melly

a* Ghilan 's Mafanderan

hegységektôl egész a' Persiai

tengeröbölig , és Van 's Ur

mia tavak környekitöl e-

gész Kaschmir tart.nyigoly

nagy , hogy egész nyár ál

tal legkevesebb harmatsem

hull, a' legmagosabb hegyek

tetei minden ködtöl, a' 1er

vegö minden legkissebb fel-

höktöl , söt észrevehetô gö-

zöktöl is egészlen mentt. Az

ég oily tiszta 's f'ényes , hogy

éjjel, csupán a' csillagok vi-

lágánál, valamivel öreg«bb

irást is lehet olvasni. E' le#

vegönek közel hihetetlen

szárazsága a' folyóvizeknek

's patakoknak , az erdös kör-

nyékeknek, 'в a' fëldmive-

lésnek héj jánosságán épült.

Illy nagy ors z. ban mintPer-

sia, alig találni valamire

való nagyobb fóvizet ; ezek ,

között ielessebbek : a* Kur

("Cyrus) és az Aras (Araxes),

liment, Sind (Indus') és egy-

nehány parti folyók, a'pa-

takok 's források is igen?

ritkák , ámbár oily számo-

sak a' havasok ; e' nagy via

eaükihez járúlván a' nagy
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hêség , nem csuda , ha sera

az erdôségek , 86111 pedig

más Vetemények lábranem

kaphatnak ; innen számos-

sak külombféle részeiben a'

horaok 'e sós puszták , il-

lyenek а' Кот , Herman,

Sidsistan, és Khorassan táj-

?"ékai , mellyek telen viz a-

att leven , só részetskékbel

tnegtelnek , 's nyáron tü-

zes forró kopár homok pusz-

tákká változnak ; de mind

«zek mellett találni , kivált

«.' fóvizek komyékiben, igen

bö termésü vidékeket is,

bátor ezeknek oszvességgel

Vett térségek alig foglalja

«gy huszad részét egész Per

sia orsz.nak. Ebben terem

a' nôvevények országábóT:

búzát, árpát, héjjas vete-

ményt , riskását, füszerszá-

»not, festöfüveket, doháuyt,

pamutot , háromféle jó bo-

*okat; olaj 's czitromfákat

's más déli drága gyümöl-

csöket, pálmafákat, tbmény

bokrokat 's más külombfé

le fákat bövsegben találni

itten. Áz állatok közül:

ezép termetü 's tüzes ter-

mészetü lovakat , mellyeket

a' hires Arabs lovak csak

serényseggel 's tartósággal

haladnak felül ; két külön

nemüek , eggyik sokkal kis-

sebb 's csak könnyü jár-

kálásokra használlatik , a"

másik nagyobb , 's ez az em-

lített nemes faj ; itt-a' he-

rélés nints szokasban. Két

féle szamarai : az eggyik ki-

•csiny , rest i és ocsmán , a'

másik , melly Arabiábóí e-

red , vidám , deli termetü

's könnyü lábú , kedves a*

lovaglásra, Tevéi általjá-

ban egy púpúak. Juhak a*

kovérfarkúak közül nagy

számmal tartatnak, vadász-

yai való állatok erdeinek hé-

fánasság* miatt kevéV

számmal találtatnak , az

erdösebb részekben szarva-

sokat , özeket , vad kecské-

ket, vad disznókat ; nyúla-

katpedig közel a z egész or-

szágnak róna tájjiban. Ra-

gadozó állatjai közül : orosz-

lányokat, tigrieeket, pár-

duczokat , török rókákat ,

v. is sakálokat, hiena ebe-

ket, 's'ritkábban medvéket

az erdökkel fedezett hegy-

ségekben északi vidékiben.

Tollas baromfi 's madarak

köztt, kivévén a* könnyen

fecsegni tanuló mirât , sem-

mi külonosség. Bogarái kö

zül a' selyem bogarak na-

gyon kiterjedt tenyészetjek

érdemel említést. Illy he-

gyes orsz.nak sok érczeket

remélhetne az ember , de

igen csekély szorgalommal

viseltetnek lakosi a' bányá-

szás iránt , nagy akadályt

tészen a* fa szüke is ; ása-

tik azomban Hyrkaniában

sok vas, réz, márvány, por-

czellán föld , агапуЬоГ, e-

züstböl , 's ólomból^ csak

igenkevés találtatott; Kas-

piai tenger partjain neve-

zetessek a' szurkos gyanta

(naphtaj forrási , és a' Ker-

man 's Khorassan tart.ban

talált drága köolaj , melly

ott Mum'nak hívattatik , 's

kosziklából csepeg.

Lakosai a* valóságos Per-

sák vagy is az úgy nevezett

Uj-Persák, ezek az Arabsok

maradékival öszvekevered-

tek , kiktol mostani betü-

jöket 's sok szávaikat köl-

csönöztek , ezeknek a' nyel-

vek állítja a' fönyelvet , 's

több útazók bizonyításaik

szerént,- szembetünö hason-

latossága 's rokonsága mon-

datik lennie a' Német nyel-

vél , több dialektusokra osz-

lik. Az O-Persák vagy is

Pársek 's Geberek tisztán



megmaradt régi Persák ma-

radékï , ösi nyelveket felet-

tébb csonkítva beszéllik. E-

zeken kívül lakják Persia'

füldjét : Afghanek v. Afgva-

nek, Georgiai eredetüek ösi

megtartott nyelvekkel él-

nek. Törökök, kiknek nyel

veket az Udvar 's a' Jeles-

sebbek beszélik. Ürmények,

Arabsok , kik a' dél-nyugoti

partokat foglalják , nyel-

vek a' tudósoknál 's a' val-

lásbéli dolgokban ftelendö,

a' Korán ezen vagyon

írva. Ide lehet számlálni

a' kevés Oroszokat, Kurde-

ket , Turkmannokat , 's a'

szélyelszórt Zsidókat 's Czi.

gányokat. Az egész népes-*

sóg küzonségesen iSmillió-

ïa becsültetik. Ezek közül

A' fô nenizetet játszák az

Uj-Persák, vagy most kö-

zónségesen úgy nevezettPer-

sák , kiknek rovid rajzolat-

jok itten helyet érdemel :

a' Persák testi alkotásokra

nézve , általjában véve kö-

zépszerü nagyságú , deli ter-

metü emberek , soványok

inkább mint kôvérek , de

a' mellett erös 's inas , tar-

tós 's egéséges teste!, 'a he-

lyessen formait tagokkel

birnak. Színek kevesé bar-

nás, de még is inkább te

jer. Nagy részint sasorrú-

ak , és kozonségesen szép

orczavonásokkal kérkednek.

De ezt csak az Uj, nern pe-

dig az Ó-Persákról (Parsek ,

Geberek), kell érteni , mert

ezek nagy szorgalommal

minden másNemzetekkelva»

ló közösödest ker ülvén, dur-

va 'a otromba testalkotú-

ak ; midñn azonban a'rao-

stani Persák párosodván a'

Georgiai és Tserkassziai hi

res deliségekkel , пета ke-

vessé megszépítették neme-

keJ^ Valóban a' Persiai fe*

jér nép köztt nem ritkáV

a' tokéletes szépségek. Ha^

jok általjában fekete, 's e*

a* kedves szín , a' szokéfc

még eltürik ugyan , hanem»

már a' veres hajat utálják,

azért festéssel változtatják

feketévé.

A' mi az erkölcsi karak-

terjeket illeti : a' Persák bá-

tor pallérozatlan , 's nagy

részint durva 's vad nem-

zetektöl kerítetnek , és a*

s/.üntelen belsft 'a külso ha-

dak , a' vallas és ebben szo-

rossan bészóvetett k'ényen

uralkodó hatalom nagy gá-

tokat vetettek ; mind

ezek mellett még is oily,

magos lépcsôkre emeltéít

erkölcsi simulásokat, hogy

napkelet legcainoaulttabb

nemzetének nem méltatla-

núl lehessen öltet állítani.

A' Persa nagy lélekkel t#l-

lyes , és kiváltképen szelí <\

's jámbor emberiseggel.nyá-

jassággal , 's szívességgel

tündöklik. Kedvelli a' mü-

veket 's tudományokat , és

tudja azokat belsö érdeme

szerént becsülni; nem gyü-

lüli 's veti meg , mint

Török szomszédja, a' küls?»

Nemzeteket, söt kész ezek-

töl tanítást is fogadni. Ba-

bonás hitü ugyan , de még

is nem eszelös-buzgö« Nyît-

va áll az ô mecsetje min-

deniknek ; jó indulattal hal-

gatja a* vallást illetö be-

szédeket , 's bátor Prófétá-

ját érdekelje az ember , még

is nem egy könnyen hábo-

rodik fel; az ílyen vakmerofc

a' Török halállal büntetné,

midön azonban a' palléro-

zottabb Persa szánakozván,

ellenkezô felón , a' beszédet

másra fordítja, és még i»

barátja marart. A' Persa "tir-

1 zes , eleven 's bátor fermé*

txetii , vitéz > de az. üfcközest-



ben kegyetlen 's engesztel-

hetetlen , azután még is

kbnnyen engedö , nyájas 's

ember szeretö ; a' mint le-

tévé fegyverét , úgy min-

den gyülölsegböl is kivet-

liÖ7.ött. De mind ezek mel-

lett egyszersmind csélcsap

's telhetetlen a' Persa, mely-

nek lelkétôl gerjesztetvén ,

könnyen hamisságokra 's

csalásokra vetemedik ; me-

stere a' mászó hízelkedés-

nek 's képmutatásnak ; ked-

velli a' ravaszságot 'e áská-

lódásokat, szava kevés hi-

telt érdemel , és a' hol va-

lamit nyerhet , ott nines

lelkiismérete. A' megvesz-

tegetés közönseges. Ezt még

is inkább csak a'kbznepröi

kell érteni , mellynek er-

kölcse a' sokáig tarto veres

belsñ czivakodások által

nagy csorbúlást szenvedett.

Uralkodó vallás a' Mahu-

medánns 's pedig az Ali » v,

is Schiiták felekezetébol ,

kik nagyobb részint föbb

czikkelyeikben megeggyez-

nek a' Szunnitákkal. Föpap-

jok , kit a' Törökök Mufti-

nak hívnak , onálok Seder-

nek neveztetik , regen csak

egy vólt , de hatalma felet-

tébb megnevekedvén , úgy

hogy már a' Királynak Í3

félelmes kezdene lenni , e'

nagy hatalora kettö közt

felosztatott. Ezeketkövetik; '

a' Kasi a' vallás béli ûgyek-

nek elsö megitélô bírója ,

a' Mullah 's Imam , tanítói

's prédikátorai a'vallásbéli

turlománynak ; és a' Dervi-

schek i Mahomet Szerzetes-

sei , kik babonas szemfény-*

vesztés 's csalárd alakosság

által a' tudatlan koznép a-

dományaiból élôdnek. El-

türetnek a' Parsek , vagy is

az Ó-Persák tiszta maradé-

ki , mivel Ôseik vallásokat
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híven megtartják , melly

rokona mondatik a' Bir-

mannok vallá.sának , hisz-

nek egy Istent, kit ök mint

láthatatlant a' látható nap

vagy tüz képében imádnak,

innen Gebereknek vagy is

tüzimádóknak neveztetnek.

Ezek kívül Ürmények 's Gö-

rögök mint Kere¿ztények ,

Banjánek 's Zsidók.

Vannak számos iskoláik ,

mellyekben azifiúság közel

minden kbltség nélkül az.

olvasás 's írásra , a' török ,

és arabs nyelvekre , torvény-

re, ékessen szóllásra , vers

koltésre i és a' bolcselkedés-

re taníttatik. A' kábaságot

tenyésztô csillagokból )'ó-

vendölö mesterség igen nagy

beesben tartatik, majd min

den gazdagabb személy tart

csillagvizsgálót. A' müvek

's mestersegek nagy részint

a' hosszú nyughatatlansá-

gok miatt még most is elsíi

ísengéjekben hevernek; ké-

szítenek mindazáltal íinom

porczellán , bör , réz , fa ,

selyem , és szép keeskeször

portékákat ; legnagyobb

beesben vagyon a' kés csi-

náló mesterség , mellynek

müvészi mindenkor szaba-

don látogathatják a' Ki-

rályt.

Kereskedése is a* sok ha-

dak által nagyon alászál-

lott , most közel egyedül az

Ürmények 's Banjanok ke-

zekben vagyon , és a* Kás-

piumi 's India tengeren

az Oroszokkal 's más Euro-

pabéliekkel , a' szárazon

pedig nagy esoport utazó

kereskedök (Karavana) ál

tal a' szomszéd tartomá-

nyokkal üzettetik ; kivitel

portékák : selyembôl , pa-

mutból, teve 's kecske szor-

bol, lovakból, szönyegek-

böl, draga kövekböl , deli



édes gyümölcsökböl , réz-

bftl 's más e'félékbôl álla-

nak.

Persia a' mult századnak

jkôzepétôl(i747)kétegymàs-

tól független országokra va-

gyon osztva, tudniillik a'

Napnyugoti vagy is tulaj-

donképen való Persia Kirs,

ra, és a' Napkeleti vagy is

Afghanistan'sKandaharnak

nevezett orsz.ra ; mind a'

; kettö kényjén uralkodókat

ismér-

Napnyugoti Persiánaku-

ralkodó Fejedelme Fath-A-

li-Schach vagy Kir. meg-

világosodott boles 's tudo-

mányokat felettébb szere-

tö Fejedelem , kinek féríi

ága mellett örökös a' Ko

rona, de nem az elsö szü-

lötti jusszerint, hanemkit

a' Kir. tetszése szerint több

fiai közül választ. Elsö hely-

tartója a' Nagy Vezir, ezt

kijvetik .5 más Ministerek

és a' tart.nyoknak helytar-

tói , kik Chan nevet visel-

nek , ezek után a' Darogá'k

vagy is helységek Eloljá-

róik , és a' Bírák. Napnyu

goti Persiának nagysága

20000 □ mfd ; lakosinak

száma több mint io millió

Jövedelme az orsz.nak 18

millio tallérokra becsül-

tetik, 'saz adóból, vámok-'

ból 's büntetés pénzekbôl

nagyobb részint folynak.

Hadi ereje szükségben 12000

lovasságra, 'a 60000 gyalog-

eágra kitelhet ; aliando

katonák kevés számmaltar-

tatnak ; kôzonséges fegy-

verek a' kézív , Iánzsar

bur.ogány , 's hosszú kes*

keny görbe kardok ; nem

rég puskás seregek is for-

máltattak , de ezeknek szá-

mok , valamint a' pattan-

tyusságnak is igen csekély

'* es nagy«bb ri$zÍQt gya-

korolatlan. A' Iovasságnak

kardján 's lándzsáján kivül ,

még egy pár pistolai , és>

némellyeknek karabinjaik

is , mellyeket csak egyszer

szokták ki süttni , szapo-

ritják fegyverét ; ezek tobb-<

nyire pánczélban 's sisak-

ban szoktak öltözni. Tenge-

ri eréje éppen a* nyug-

hatatlanságok idejében e-

lenyészet. A* királyi udvav

igen pompás 's fényes. Aa

érdemes hazafiak a' mosta-

ni Kir.tól felállított Napea

Oroszlány rendekkel jutal-

maztatnak. NapnyugotiPer-

sia 10 tart.nyokat foglal

magában , a' mint követ-

keznek Iran vagy Erivan,

Aderbidschan,Schirwan,Gi-

lan,Masanderan, v.Thabre-

stanJrakAdscherni v. is a'ré-

gi Media, Chusistan vagy ia

a' régi Susiana , Farsistan

vagy Fars tulajdonképen

Persis , Laristan , és Her

man vagy Karamania. F<V

vsa e' Kirs.nah Ispahan és

Teheran.

i A' Napkeleti Persia , vagy

is tulajdonképen az Afgha

nistan vagy Kandahar'i ki-

rálys. a' keleti hosszúság-

nak 75 és o5 grádicsai kö-

zottFerrótól s/.ámlálva , ал.

ész. szélességnek pedig 2,5

és 3,5 grádicsai között fek-.

szik ; téraége valamivel na

gyobb mint a' napnyugoti

Persia országé, de népessé-

ge csekélyebb. Ennekleve-

göje melegebb , sftt forró ,

némelly helyekben itt már

a' fagy '3 a' hó isméretlei»

vagy is igen ritka tüne-

mény ; minda/.onáltal Ieve-

göje általjában ' egésséges.

Földe részint róna , részint

hegyes ; havasi közül a*

Mustag és Parapomisus ne-

vezetessebbek. Föbb fója .

molly a& or&¿ágot keresztül
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futtná , nem találtatik u- 30000 tartatik

r gyán , d,e parti fói számos-

î

Napkeleti

Persiához vagy is Kanda

har! Kirs.ho:-, e' következo

tart.nyok számláltanak :

Daghestan v. Dane , Dsord-

san, vagy Schorzan , Cho

rasen vagy is ГЛ vsától He

rat , Schedschestan , Arro-

chadsch és Mekran. Ide já-

rnlnak a' Hindosláni és Bu-,

chariai birtokok : Kanda

har , Ghaur, Bahh-Tocha-

testan, Kabul vagy Kabul-

istan, Ghiini vagy Ghas-

na , Pischauer v. Pischavir,

Kascehmir és Sindi. A' mult

századnak vége fefé (1792)

uralkodott itt egy ideig Ze-

man-Schach,de ezt ravaszül

országától.ésszemeitttl meg-

fosztá.Vlahmud,ki is elég böl-

csen 1804-k evigSi hachMah-

mud név alatt uralkodott ;

ez idö alatt észre vévén a'

büszkeAfghanek,hogy Vlah-

mud Királyok a' Kisilbas-

chekn?kvagy isigaaláhaj-

tott Persáknak felettébb

kedvezne, Schehahel Mulk

vezérlése alatt, ki testvére

a' Zeman szemeitöl meg-

fosztott fogoly Kir.nak ,

Mahmud-Schach eilen pár-

tot ütöttek, 's ötet hason-

lóképen szemeitöl 's orszá-

gától megfosztván , fogság-

ra vetették ; ki szabadúlván

igy vak Zeman-Schach e-

lôbbi fejedelem testvérével

Mulkal.Kabúlban kezdettis-

me nines ugyan tôrvények- «mét uralkodni.Ezeket halván

hez szabva, de még ia fè- Mahmud-Schach fia zade

sábbak mint napnyugoti

Persiának;itt folynakDschi-

hun vagy isOxus, lskrim,

" Suringkus , Sind vagy In

dus , melly a' keleti hatá-

rit nedvíti,'s a' t. Innen fohle

termékeny 's böven fizetö

ambár míveltetése csekély.

Az uralkodó nemzetet ,

bátor nem legszámossab-

bak, állítják az Afghanok ,

kiknek nyelvek rokona len-

ni mondatik a' régi Chal-

daeabéli nyelvnek.Ezen nem-

zet ered a' Kaukazusi vi-

dekekböl , és már régi i-

döktöl mint jeles rablók

hírleltettek , sokáig alkal-

matlankodtak 's nem ese-

^kély pusztításokat tettek

ök Persia orsz. ban , míglen

• ezektöl meggyôzettetvén

büntetésüla' ki terjettnagy

hegységek kôzé , mellyek

Persia és India között fe-

küsznek számkivettettek

volna ; de itt sem voltak

6k nyugodalomban, hanem

szüntelen határaik terjeszté-

' sén iparkodtak, míg a'miilt

században támadt Persiaí

nyughatattlanságok alkal-

mat nyujtottak volna né-

kiek az ország nagyobb ré-

szének elfóglalására, melly

most az említett Afghanis

tan vagy Kandahar Kirs,

got tészi. Ennek Fejedel-

lettébb kegyes 's"szelíd,

mind a'nemzetnek szabad-

ságra vágyó természete ,

mindpedig az Elökelöknek

hatalmok miaft* Az orsz.

jövedelme i5—20 millio fo-

. rin. Hadi ereje nagy részint

jól fel készült lovasságból

áll ✓ háborii idején 100000

embert ki állíthât a' csata

" píaczra; békességben csak

Kamron, Kandahar tart.пак

helytartója , sietett ugyan

Atyjának segédiil lenni,de

midön látná ígyekezetinek

sikeretlenségét, vissza men-

vén Kandahar tart.banfüg-

getlen Fejedelemnek magáfc

ki kiáltatta, és mind ed

dig azon függetlenségét fenrt

ís tartotta ; példáiát köve-

té testvére Zade-Firuz-Lod-

Dien
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JDieti Khorassan vagy is He

rat tart.nak helyt.ja. Igy

tehát most keleti Persiának

hárorn fejedelmei volná-

iiak: a* Kabuli, Kámdaha-

ri , és Herati; mi kimene-

tele lett ezen bebo szaka-

dásoknak's zürzavaroknak,

tudósításaink semmit nem

említnek.

Mindezekhez külsö csa-

pások is járultak ; az 1813

évben Orosz bir.mal kötött

békesség ereje sí.erint, ко*

vetkezö tart.nyokat vesz-

tett mind a' két Persia or-

szág , egész Daghestánt ,

SchirwánHelyt.nagy része-

it, ugymint: Derbent, Ku

ba , Baku , Schikin , es e-

zek kívül még Karaban 's

Ganschin Chánságokat. Le

■mondott Persia minder» jus-

sairól Gruzia , Schuragel ,

Imirete, Guria, jVIingrélia

és Abchásia tart.nyokra

nézve, és ezeket tëkéletes-

sen az Orosz bir.nak álten*

gedte.

Versiai tenger öböl , nagy ten-

ger Persia és Arabia között

Schat-èl-Arab torkától e-

gész a' 10 mfd, szélességü

Babel- el- Mandebi tenger-

zúgig terjed ki ; hossza 140

mfd, legnagyobb szélessége

pedig 60 mfd ; vannak ten

ger árjai 's apadásai , ám-

bár nem olly ren4esek 'a

kolly magossak mint a' nyilt

'tengerben. Számos szigete-

it nagy részint a'köröskörül

független Arabsok lakják ,

hik Mahumedanusok és pe-

dig Szunniták , kereske-

dést , halászatot 's kivált

a' Barbaria szigeteken gaz-

dag gyöngy halászatot üz-

nek; egymás közt szüntelen

háborúban's egyenetlenség-

benvannak,a'kereskedö ha-

jóknak is igen veszedelmes

-íátogatói.

HÜB. LEX. IV. DAR.
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Persis , Persia, i)tágas érte-

lemben mint Persiai Kirá-

lyokbol századokig birt or-

szág , nagy részét Asiának

magában foglalá , mintny.

ra Susiana, ész.ra Media,

kel.re Carmania t u-t.kat

délre kiterjedt a' Persisi

tenger öbölig. 2)Szorosér-

telemben : e' megnevezett

határok köztt elterjedt tar-

tományt tette. Ennek tu-

lajdon neve Pars; hossza

délrôl ész.ra , az az a' Cas-

piumi kapukig 8000 stadi

um. Szélessége AcsátélPer-

sepolisig 4200 és innét a'

Carmaniai határokig 160»

stadiumnyi. Fó vizei : Ro-

yonis , Sitacus , Cyrus, és

Araxes. Hegye : Parachoat-

ras , egész Média határáig

nyúlik : F5 vsai Persepolis,

Pasagarda, Királyoknak ré

gi lakhelye Сугиз vizénél,

Ecbatana Magorum. Dári-

ustól építtetett , Aspuda ,

most Ispahan, 'sa'L

Pertes, vs Perois tart. Carapi-

niában , Fran, orsz.ban ,

Attilától elpusztíttatott.

Perth, Grófs. kôzép Scotziá-

ban, határos ész.ról Irxver-

nesz és Aberdon ; kel.röl

Angus, Fife, Kinrosz; dél

rôl Clakmannak , Stirling

és Dunbarton; napnyug.ról

pedig Dunbarton és Argy-

le Grófs.gokkal. Nagysága

2374 □ ángol mfd; népes-

sege 126370 lelkekre neve-

kedett. Hatker.re, ugymint

Athol , Breadalhane , Gov-

rie , Mouteith , Tormont ,

és Stratharn ra részeltetik.

Földe a' tenger felé , merre

tudniillik a' Tay fótol ned-

víttetik , termékeny , jól

ki mívelt , és Skótziának

leggyö'nyörüebb tájéki kö-

zül való, Böven nyújt ga-

bonát, gyümölcsöt, 's ker-

ti fozelékekeket , hegye-

10



s*bb videke* е мёр ежа*vas

xnarhát nevel, számos juh

«eregekkel.Grarapián hegy-

Bégeiben réz , ón , érczkô ,

9s palakö bányák míyeltett-

aiek. Kéreskedése is nem

csekély ? ki vitel portékái :

gabona , szarvas marhák ,

gyapju , vászon, halak , ón

«s bôriik. Behordatnak vas

portékák, szén, meszkövek

£5 épité&re való fák. Perth

Grófe. melly Scótziának

legnagyobb Grófe.gaikozül

az eggyik , í'ó vizekkel 'a

tavakkai is bßvölködik ,

ezekközül a* jó ízü. halak-

îialgazdagLoch-Tay, Ran-

noch , Eriícht » Dochart,

nagy becsben vannak. Ez

a* vsvolt hajdan a'Skotziai

királyoknak kedves mula

to helyek , kik innen egy

mfdre í'ekvó Sconevsban ko-

ronáztattak.

Perth-Amboy , tengeri vs ész.

Amerikaszabad szovetséges

New-Jersey ta.rt.ban Mid

dlesex Grófs.ban Rariton

- iónak hasonló nevü öböl-

be való szakadásánál ,

mellyben 6000 máiüsás ha-

jók a' tenger ár segédjével

egéaz a' vaig érke/.h¿tnfck,

számlál 150 h. 's 8<>o 1. kik

nagy részint tengeri keres-

kedesbol élnek. Vanszabad

révpartja.

Vme. Catherine, 's An- iYrfj\Pirts,VàmosPerts,IIaiclù

itronmum jelessebbek ; fói

közftl *• a' Tay , Erne és Te

eth ; az elso lazaczal tel-

lyes. FÔ vsa

Verth, gyönyörü kôrnyékben,

a' hajózható Tay mellett ,

J8000 1. díszea épületei , ren

tes utszái Scótziának leg-

«zebb vsai rendébe helyhez-

tetik. Vannak fô iskolái,

mellyekben deák nyelv i»

tanítatik, több ékes tero-

•plomomai , és a' Tay fón

így ékes hídja , melly 32000

font sterlingbe került,keres-

kedö iskolája; lakhelye egy

tudós társaságnak, melly

vs Szabolcs Várm. Selind-

töl 2 óra. van egy ref. tem-

Sloma , és egy vámot sze-

ö hívatala , magyar ref.

lakosokkal.

Fertuis, (43o 44' E. Sz. 23o 15'

K. H.)vs Fran. orsz. déli

részeiben Vaucluse oszt. Du

rance fónak jobb partján

{00 h. és 4000 1. kellemetes

crnyéke , egéséges levegö-

)e , bö termékeny földe pa-

radicsomot képeznek.

Pertuis , le Col de Fertuis , a'

Pyrenaeusi hegységeken ál-

tal vezetô szoros út Fran.

0 , „ orsz. és Catalonia között.

leginkább a' régiségekkel p¿Tu , eddig való Spanyoli

foglalatoskodik , találnütt Vice-kire. déli Amerikában;
'"б"- 7 -
nagy kôzônségeskônyvtàrt,

liönyvnyomtató müvet ; vá

szon és pamut fabrikái múlt

eszt.ben 220000 font sterling

értéküportékákat, börmü-

vei : 6000 tehén , 7000 bor-

nyú , és 30000 iuh böröket

készítettek. Ezekkel, vala-

mint is gabonával, 's mar-

hával , kivált pedig lazacz

hallal eleven kereskedést

tiznek. A' Perthi kesztyük,

papiros , lábbeli , és kivált

a' börök Londonban ia

a' déli szélességmek 2 egész

4,5 grádicsáig, közel 600 mfd

kiterjed. Ész.ról határos

Quitó tart.nyal ; kel.röl

Brassiliával , de la Plata

Vice Kirs.gal , és az Indus

szabad földekkel; .déïrôl de

la Platai fokkal , és nap-

nyug.ról a' déli tengerrel;

az egész térsége 68447 \fà

□ mfd foglal. Földe a' ten

ger partoîk felé alacâon '»

homokos, de még is által-

)ában termékeny , részint



hegyes , bérczei , mellyek

&' partok hoss/.ában ezek-

töl mint egy 20 mfd be-

lyebb kelet telé ki terjed-

jednek , lassanként a' ma-

03 Andes hegyeire emel-

ednek. Közönsegessek itt

a' tüzokádó hegyek, mel-

lyeknek számok 14, és az

ezekkel nagy fúggésben

levo foldindulások , rette-

netes volt az 1797-dik évbéli

eszaki, széleit a'nagy Ataca-

mai kietlen puszta kôrnyé-

kezi. lsméretesebb fokjai :

a' Cap Tumbeas , Blanco ,

Aguja v. Abuja , Malabrig

*sa' t. Parti ai felé &' levegô

igen meleg , mellyet némü

jnémûképien a' magos Andes

hegyeibftl fúvó szelek , éa

a' minden éjszaka hulló

harraat mérsékel ; Perúnak

némelly vidékiben mint p.

o. Puira körül t eokszor 10

évekig sem esik essö,de ha bé-

következnek , az esôs idök,

annál bövebbek, 's hosszab-

ban tartanak. Sokkal hi-

degebb a* levegô a' hegysé-

gek között , de egyszers-

mind egéségessebb is. Ten-

geröblei következendök :

a' Gvayaquil, Salinas, Cho-

nosgolf *e a' t. Tavai köziil

xievezetessebbek : a* Titita-

ca , mellynek kôrnyéke 80

órányi, és mélysége 600 láb.

és a' Lauricocha. Foi : a'

Maranhon, Mapocho }< Ya-

vari 's a' t. Fö termései : a-

;rany , ezüst éa platina. Pe

ru természetes Kamaráia

ezen nemes becsij» érczek-

nek. 1791 eszt.ben. Perubaa

69 arany, 787 ezüst, 4 ké-

nyesô ; 4 réz és 1« ón bá-

nyák. míveltettek ; ezeken

kivtil van vasa, magneskö-

ve , czínje 'a a' t. Találni

benne : Smaragd , amét v.

viola 'smás drága köveket,

jnárványt, jó malom 's épi-

tésre való köveket, tenge-

ri 'a ko-sót , timsót , salet-

romot, köszenet , ásványos

vizeket 's a' t. Nôvevények

országából: Chinafa , olaj-

fa, vanili , kokuszfa , czu-

kornád , dohány , kender ,

f'ahej , bors , kávé ; Cacao ,

perui balsam, gabona,jó

bor, riskása , török buza,

festö füvek ; de tüzellft fa-

nélkül szükcHkodik.Szátnos-

sak itt az Europai házi 'a

vad álatok, ezeken kivul a'

Lakma tevék (Spany. Car-

nerö de la Tierra) Vikugna

(Vicunna) éa vad tevék ,

serénytelen oroszlányok,

tigrisek , medvék 's a' t. osz

triga , gyongyházak , bar.

eony csigák , 10 fontos rá-

kok , tengeri borjuk, orosz-

lány fókak, tekenôe békák,

delfinek , Kochenilla, mel-

lyel festet szín minden ve

res színeket meghalad;szép.

Pelikánok , gemek , hat-

tyúk, ludak, tyúkok , ékea

publikán madarak , nagy

strucczok , harkalyok , éa

más illyenek. Száma lako-

sioak , kik Spanyolok , bar-

na, Creolek, Afrikai Ñege-

rek , Mulattok , eetét réas

színü Indusok, éa Meszti-

zek, 17,30000 tétetik , ennek

egy negyed részét a' Spa

nyolok és Creolek teszik,

kik egyazersmind a' legha-

talmassabbak; az Indusok

részint.pogányok , 's ezek

aem iamérik meg a* Spa-

nyol uradalraat. Relligyió

a' kath. Számos itt mind a'

papság, mind a' monosto-

rokban lakoztf Szerzetesség.

Az uralkodáa eddig a' Vice

királyok kezében volt , kik

tobbnyire 3 esztend6kig

kormányoztak a' tart.nyC

és éppen olly nagy hatal-

mat és méltoságot mutat-

tak, mint maga a' Spa-

10 *
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Iiyot Kir. eeéke volt Lima Pemvelt, ve Fran. orsz. Je

wsa ; a* mostani felkelés- mappes oszt. ,5300 1.

nek, mi vége lészen csak Pertagno, belys. Dalmatiában

az idö határozza meg. Az

egész tart, két itélô székek-

те osztatik fei , ugymint :

Lima es Chili vagy is Aud-

cencia de Lima , és Audien

cia de Chili; számlál 11

Ërsekségeket's Püspoksége-

ket , kik köztt fö a' Limai

Ersek , és 64 Corregimen-

teket vagy tart. itélô szé-

keket.

Perugia , Perousia , (430 6'

46'" E. Sz. .300 1' 58" К. H.)

fö vsa Perugino megyének

az Egyházi birtokokban,

nem nieseze Tiberis fótól

tegy meredek hegyen épült,

•zámlál 16000 1. 45 templo-

mokat 's kápolnákat egy

Püspükséggel; lakhelye két

tudóe társaságnak, 'svirág-

лб fö iskoláknak ; van egy

-oltalmazó váracskája, szöl-

îômivelése , 's selyem fab-

xikái , marha vásári neve-

izetessek. Innen Arezzó vs-

3>a vezetö úton , fekszik a'

Perugiai vagy is Trazime-

¿niai tó, melynél Hannibal a*

Hömai Flaminius Consult

véres ütkózet után meg-

gyözte.

ferugino , Egyházi birtokok-

- hoz tarto'zó Megye vagy is

tart, mellyet nyug.ról Tos-

jkána, délrôl Orvietano, ke-

íetról a' Spoletói és Urbi-

nói Herczs.gek, és ész.ról

a' Citta Castellanai Grófs.

határoz.

Perussich , falu Horváth orsz.

ban az OttocsániKaton. vi-

déki kér.ben , számlál 43

h. van tulajdon pléb.ja és

Kula réffi kastélynak omla-

dékai ; közel ide találtatik

a Cftttarói obolnél 1500 1.

hajózásból 's kereskedésbol

élnek. . ч

Pesara , Pisaurum , (43© 55'

1" É. Sz. 30' íi" K. tí.) jol

megerösitett vs , egy alkal-

mas révparttal igen kelle

metes kornyékben Egyhá

zi bir. Foglia fó torkánál ,

melly az Adriai tengerb«

ezakad. Vannak 12 szép

templomai , 8 klastromai

's palotái, egy ékes piaeza,

melly szép ugrókuttai , és

VIII. Orbán Pápa márvány

kép oszlopával díszesítetik.

Az Urbinói hajd.tni Hercze-

gek jeles Palotája, v. Poggio

Imperiale a' vstól egy mfd.

a' tenger partján fekszik ,

ki látása felettébb gyönyö-

rü. A' nyári levegö jobbí-

tása véget moesári kiszá-

rasztattak. 1774 évben itt

egy kristál fabr. állítatott.

Szamos régiségei , 's fügéi

nevezetessek ; lakosiseljem

's szöllö mívelésbol é,s ese-

kély kéreskedésbol élodnek.

Hires az itt tertént Májusi

ütkö'zet 1815-ben, mellyben

Murat volt Nápolyi Kir. e-

gész hadi ereje , vitézeink

által tenkre verettetett.

Yescabara , megerösitett szo-

rosút Ocsova sziget mellett

Serbia orsz.ban mellynél a'

Duna olly keskeny határok

kozé szoríttatik , hogy be

lehet gátolni.

Pescaja , «»(Castigione della)

népes helys. Sienai kör-

nye'kben Toscana, F. Her.

ben.' Közel a' tengerhez ;

itt sót fözni a' tenger viz-

böl.

egy 280 Iáb. hosszú barlang, Pescara, kis vs Nápóly orsz.

mellyben kiilômbféle kôvé ban innensö Abruzzo tart,

vált testek láttatnak , ban hasonló nevti fó (Aler-

Zengtöl 8 ¿ra. nus) mellett, melly az Ap-
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penini hegyekböl eredvén tart.ban lakheïye egyPÖ'«*

az Adriai tengerbe ömlik , pöknek.

jó formáa meg van erösit- Veteo constonzo , ts tulsó A-*

ve , /s a' tenger f el 51 jó kas- bruzzo tart. Nápoly orsz.

tély által védelmeztetik. ban 4490 I.

Vetearía , 1. Maravar. Peseguero , Iiis sziget közelaz-

Yetcnrola, kis vs Lombardi- Alemtéjo tart. partjaiho»

Velenczei Kirs.ban Crémo- Portugal orsz.ban.

riese tart.ban Oglio és Del- Pesenick , Çosneek, vs GamsE-

mona fóvizek kö/.ött. fó mellett Altenburgi Her-

Yescheboune , 1. Siam. czs.ben 3400 1. kik posztó **

Peseheré , csekély számú vi- bör portékák , 's eserép e-

dám . nyAjas, de magáról dények készítéséból élnek.

sqkat tarto 's tudatlan nem- Birja a' Saalfeldi Hercz.

zet a' Tüz foldén déli Ame- Pesey , helység Savoyában »

rikában , alig áll 2000 lé- vß.n egy bányászatot tañí»

lekböl. Termetek kicsin 's tó iskoíája.

oesmán , apró, ostobaságot Pescadore-stigeteh, Asiától nap-

jelento szemeik, fekete ren- kelnek a* Karolinai szige-»

tek mellett, Spanyolok bir-

tokában , foldét igen ese-»

kély számú ember lakja.

's vállaik , erös csontjaik , Pesnitt , fó viz Stajer orsz.

gfirbe lábszáraik, sovány 's ban mêlly a' felsö 's alsó

detlenül a* fó kürül függó,

és zsirtól fényló hajok , rit-

ka szakállok, széles mejjek

vékony setét sárgás bar-

na teetek , melyet néniel-

lyik fejér 's veres sujtások-

kal к ifest. Nagy részint ío-

ka husból tengbdnek ; ki-

gózólgések elszenvedhetet-

len szagot terjeszt.Ostobasá-

Pesnicz fókra oszlik. A' fel

sö ered Leutschach mellett,

innen kelnek vett irányzás-

ban folyván Sz. Leonard a-

latt alsó Pesnitznek kezcf

neveztetni , és Friedau mel

lett a' Drávával eggyesül.

gok már kozmondássá vált Pesquera, fó víz Spanyol orsz*

Fegyvereik: kézív, nyilak, melly Valladolid mellett

Duero fóban keveredik.

Festere, oláh falu Bihar Várm.

's lándzsák

Petchawer , 1. Pischaur.

Peschiera , Arilica , (45э чб'

4'/ É. Sz. 28э *i' Rl4 K.H.}

kis vár Lombardi-Velenczei

Kir.sban a' Mincio fónak

Gwda tóból való kiszaka

egy Görög eggyesült pléb.

val. Kbrnyékiben egy nagy

barlang vagyon , mellyböl

nagy sebességgel egy forráe

szakad.

dásánál , Veronától nap- Pest , Pilis és Sólt, hajdan kü-

nyug.nak 3 mfd van; nagy lülön, most íójo-dik (Ar-

fegyvertárja a' tó védel

mére.

Fescta , ve hasonló nevû fó

mellett a' Toskánai N. Her-

czs.ben Olasz orsz.barí. Szép

vs kerítetik kö falakkal ,

a' kis fó két részekre psztja,

mellyek egymással két hí-

dak által közösülnek. Szé-

ke egy Püspoknek.

Pescina, vs innensö Abruzzd

tic: 76) esztendôtôl fógva

eggyesült Várm. Magyars

orsz.nak Dunán innen, lévft

ker.berv, Fekszik az E. Sz.

460 3' és 47° 5iy a'K.H. pe-

dig 36° 22' és 37o ¿u'alatt;

ész. ról Nógrád és Heves;

kel.ról Jázsággal és Heves

Várm.vel határos : délnck
kis Kunságtól és Bácstól ;l

»yug. nak Tolna , Fe}ér , é*



Esztergom Várm.któl kör-

nyékeztetik; кebeleben fog-

lalván nagyobb részint a*

bis Kunságot. Hossza 21 ,

szélesége 10, az egész tér-

eége pedig 191 □ mfd té-

ezen ; ebben Jkét Királyi fô

vst, egy Ersekiés egy Püs-

pbki vst , 4» Mvst, 165 fa-

lut, és i,54pusztát számlál,

375000 lak.kal. Felosztatik

¿ járásTa, ugymint a' Pes-

ti , Pilisi , Váczi , Kecske-

méti és 'Sólti járásokra. Föl-

de részint róna 'shomokos,

Tészint hegyes ; nevezete-

sebb hegyei , a) Naszály he-

gye Vácz felett , ki terjed

mintegy fél mfdnyire , leg-

magassabb tetejérôl csak

ïjem az egész Várm. láthat-

ni , Pest Vármegyét Nog-

rád Várm.tftl választia , er-

4ökkel 's szollökkel borít-

tatik* b) a' Pilisi hegyek ,

Esztergomtól Visegrád felé

egész Sz. Endréig terjednek.

c) Sz. Gellérthegye (m. Ge-

rardi) tetejét a* díszes Kir.

Égész torony, oldalait jó-

borokat termô szöllök ,

alját pedig meleg ferdöi

híresítik. d} a' Váradi hegy

vagy is Abrahám hegye ,

ezen teremnek a" Bogdányi

és Tóth falusi asztal bo-

rok , fával 's vadakkal bö-

velkedik. Fó vizei közül

nevezetesebbek a) a' Duna,

melly széles oblében szá-

mos kies szigeteket for

mal, b) a' Tisza melly nap

keletfelé e' Várm.nek csak

kis részétnedvesjti , holott

egyszersmind ezt Heves Vár.

tftl választja. c) a' ZaRyva,

Tapio , Galga , és Rákos

több к issebb patakokkal.

Erdöi téresek ; térsége igen

161 termö , kivévén némely

homokos vidékit, gaboná-

ja , bora; ezép marhája,

vadállatja , hala bösegben.

Portája 244. Tartoznak e-

zen eggyesült Várm.k as

Esztergomi és Kalocsai Er-

eeki , éa a' Váczi 's Fejér-

vári Püspöki Megyékhez.

Itten vagyon :

Pest , Pestinum , hajdan né-

met nevé Ofen , szab. Kir.

fö vs, Magyar orsz.nak Ieg-

régibb, legnépesebb , és leg-

virágzóbb vsi közül egy; fek-

szîk az É. Sz. 47Э 29/ 44''

és a' K. H. 36o 42' 20" alatt;

Buda vsának által ellené-

ben, mellyel alkalmas hid-

dal ]<ö/,ösül ; Bécshez 36,

Zágrábhoz 50 , Zemlinhez

,51, Teraesvárhoz 38, Ko-

losvárhoz 62 , Kassához 34

pósta mfdre, lapályos és

térséges helyen a* Dunának

balPartján.

Eredetét a* régiségnek

nemkevés homálya borítja.

Ugy látszik azoknak vani-

gazok , kik azt tartják, hogy

dicsö Eleink Zsólt vezér a-

latt vetették meg e' fényes

vsnak talpkovét ; mivel

már ezen idöben hozta ma-

gával a'szokás, hogy a' ha

za Vármegyékre osztatnék,

mellyekben faluk 's várak

építtettek. Ekkor állott fel

Pest is a* hajdani Magyar

révhelyén. Annál hihetöbb

ez mennél bizonyosabb,

hogy Taksony Vezér élté-

ben a' vár már fen állott.

(Lásd Béla király névtelen

Jegyzôjének munkaját az

¿y FejezetbenJ A' Pogány

ezázad' elmultával, Sz. Ist-

ván a* királyi vsok kôzé

ezámlálta, 's Pest a* Tár-

nokmester igazgatásától

függött. Szépen virágzott

osztán 4-dik Béla Kir. ide-

jéig, ki alatt be üttvén a'

hazánkba a' Tatárok 124ь

ben , a' dúlás 's rablás ál-

dozatiává lett. Az utóbbi

kor kiemelte siralmas álla-



potjából, 'e mindaddigne-

vekedett ékessége, mígSzo-

limánt a° czivakodás angya-

la Hazánkba nenv vezérlet-

te. Szolimán meghódítván

csalárdsággal Buda várát ,

szemmel tartotta a* járom

alatt nyögö nemzetet, és

a' Duna túlsó partíán fekvô

Pést, piacza lett a* Törö-

kok' gyakor kegyetlenke-

désôknek. Elf'olyt a' szeren-

csétlen század , oroszlányi

bátorságsfal harczoltak os-

tromló Ôseink Buda vara

alatt, és kivíván a' fényes

gyo?.edelmetI. LeopoldCsá-

sxár és Kir. idejében 1703-

ban a' Nemzetnek szabad-

szágot , Pest vsáhak bol-

dog jövendöt szereztek. Vis-

eza nyerte tudniillik elvesz-

tett szabadságait , 's helyt

i fbglaltismét a* szabad Kir.

vsok lajstromában , Utóbbi

virág/ását 's szerenceés fel-

emeíkedését a* kebelében

1724-ben felállítatottfó tör-

vény székek ugymint a' K.i-

rályi és a' Septemviralisi

tábla, gyarapították. Ezek

számos uraságot, ügyésze-

ket 's peresekét vontakma-

gok után , kik a' vs népes-

ségét's elevenedését hatha*

tóssan mozdították elö.

Jeles Pest városára az 1784*

díki év is, mellyben az an-

nyiszor alkalmas helyet o-

hajtó Magyar Universités

benne találta fel legjobb

széket. De kiváltképen gya-

rapította virágzó kereske-

dese , mellynek valamint

regen, ugy most is , szapp-

ra nagyságát, népességét é»

* tehetoségét köszöni. Igy e-

nielkedett Pest vsa mosta-

ni gyonyörködtetÖ ékeségé-

re , melly ezen utolsó két

tizedben olly anyira öreg-

bítetett , hogy a* csínoság-

та ügyelö Magyar, tôkél-

letesedéenek Fo'pontfát Ben-,

ne méltán találhatja fel.

Hajdan mague éaerôsko-*

fal kerítette , mellyen 4 ка

ри nyilt , de az ido érczfo-

ga ezt is elemészté ; 's ma-

radványit a' mi korunk köö

haszonra fordította. A' ka-

puk* neveit azonban fen-

tartotta maiglan. Számlál

335° h. 13 templomokat, 3

szerzetes klaetrommal, i»

Kiráiyi i 4 Universitär , 1-

Vérmegyebéli ésagvsi épü-

leteket,i38útszákat és 10 je-

lesebb piaczokat , mellyek-

röl éjszakának idején 900

lámpás oszlatja a* vastagse-

tétséget ; népessége 43000'

nevekedik , Iakosai këzottî

kerek száma a' к a. th.. 36000,1

az evang.nak 239O , a' ref,

nak 1000 , a' Görögök és Rá-

czok, Oláhok és Czínczároh?

1400, a' tenyészô Zeidóság-1

nak pedig ezáma 2300 mé-

gyen. Eloszlik Pest vsa: a.*

belsô vsra, és 4 külsó, tud

niillik : Leopold , Terezia ¿

Jósef, és Ferencz vsokra;

mind ezek 4 knth. 1 Görög)

Oláh , és 1 RAcjs pléb.ban,

1 evang. és 1 rcfor. Eklési-

ában , éi egr zsinagógábaa

kapcsoltatnak ; nem kü-

lomben mindegyiknek kü-

lönös tôrvényszéke vagyorty

melly a' belsô vsban a* Bí-

róból, Polgármesterbo! vs1

Kapitányából és 12 Tanács-

nokokból; a'külso vsokban

pedig Bíróból 6—8 esküdt

tagokból áll. Portája 40. —

Utszái hözött kiváltképení

a' Híd uteea, a' Váczi ut-

sza 's a' t. ; piaczai közöl a*'

teres négyszegü új-piacz ,

a* vehaz piaczja , a' nagyí

Játékszín piaczja , 's töbW

mésok emlékezetre méltók.

Szentelt épületei h'óz'átt Teg-

nevezetesebbek: a* Botdogs,

Szüz tiszteletére épültvsi t<>



pléb, Szentegyház, regí é»

hajdan igen nevezetes épü-

let, mert több Magyar Ki-

rályok építették, ékesíté-

sére pedigmajd mindnyájan

adakoztak; mint egy húsz

esztendö elött a' koltségén

megújjíttatott 's jelenlévô

kettös rézzel fedett aranyos

tornyaival fel dlszesítetett.

fl-dik Szentegyház az An-

gol nevet víselo Apáczáké,

ezis igen régi épület, mert

még 1233 évben épült, Sz.

Mihály tiszteletére vagyon

szentelve , és most az em-

lített Apátzák bírtokában,

kik a' mellékes díszesklas-

tromot lakván 1770-tól fog- '

va , a' mikor M. Terezia

Kir. által ide szállítattak ,

számos kis asszonykákat

nevelnek , és a* vsilányká-

kat, három osztályokra ré-

szelve , külombféle mun-

kákban szorgalmasan tanit-

ják. 3-dik nevezetes szent

egyház a' Kir. Egyetemé ,

mèlly rég a' Sz. Pál Szerze-

tén levo Atyáké volt, Pest

vsának Szentegyházai kö-

zött legdiszesebb , belseje

márvány szinre ki vagyon

festve és simítva , bolto-

zatja is külombféle szép

Itépirásokkal ékesítetik ,

liivülröl pedig megaranyo-

fcott két pompás tornyai

ragyognak nem kevés fé-

nyére a' vsnak. 4-dik Szent

egyház a' Sz. Ferencz. Szer-

zetbéli Atyaké,a' Kir.Táb-

la épületének általellenben;

az Alkantarai Sz. Péternek

tiszteletére vagyon széntel-

ve. A' mellckes klastromot

10 ezerzetes Atyák lakják,

ldkegyszersmind a' plébá-

toiai fpglalatosságo&at vég-

*ik. Epületjek egyik részé-

Ъеп a' Kir. Universitas

kônyvtàrja tartatik. 5-dik

*' Piaristáké a' vsház pia-

czán , minvája Szentegyhá—

zak között legegésségesebb,

mint hogy nincsenek krip-

tái ; ebben az épületben ta-

níttatik egys/.ersmind ал

említett Szerzetes Atyák

által a' Kir.Gymnasiumbéli

ifijúságis, mellynek száma

közönsegesen ,500- 1 felülha-

lad. 6-dik Szentegyház , a'

Szervitáké, a' nagy kaszár-

nyának szomszédságában ,

Sz. Anna tiszteletére va

gyon szentelve, szép kertes

kjastromát 11 Szerzetesek

lakják. Ezeken kivül bir-

nak a' Ráczok is egy Szent-

egyházat , az Universitas

templomához közel a' Rácz

útszában, holott nékiek is-

kolájok is vagyon. Hason-

lóképen birnak eggyet a*

nem egyes. Görögök és Olá-

hoK a. Duna partján, ez két

tornyos csinos épület, esa*

vsnak Buda felénézo részét

különösen ékesítí A* Luthe

ran.nak díszes templomjok

a' nagy kaszárnyának há-

tulsó szegleténél ; a' Refor-

matusoké pedig a' szénapi-

aczon épült szép ízlésben.

A' Zsidóság zsinagógáját B.

Orczy Uraság roppant épü-

letében találni.

De sokkal . számosabb

nagy és csinos világi épü-

letekgyönyörködtetik min-

den felôl a* nézot; elsö e-

zek között nagyságára néz-

ve a' VI. Károly Császártól,

és az ô Fel. Anyjától Ele-

onorától, több bö adakozó

Érsekek és Püspökök segít-

sége által 1728 építetett Ka-

szárnya; ezen roppant épü

let , mely ,-500000 for. the-

rült, a'vsnaklegmagasabb

helyén fekszik, a' Szeryi-

ták és Várm.ház szomszéd

ságában , hossza 100 , szé-

lessége 81 , az egész kerüle



pedig 370 0lnyi,utszára szol-

gál, a' földön lévô szegésén

fejül nyég három emeíettel

bir és 4 udvarral, homlo-

ka szép órás toronnyal,

Csász. és Kir. czíirierrel, fe-

lülírással, 's mythologia-

béli szobrokkal ékeskedik.

Ezt követi'a' félig elkészült

nagy Játékszín , a' Duna

partján. Jelesek a' Kir. Uni-

versitásnak épületei is , az

eggyik 3 , a' más kettö pe-

diglen ítét két emeletekre ;

az elsôt a' Filosofia 's Tör-

vénybéli tudományoknak ,

a' másikat 1805-dik évtól

fogva a' Nevendék Papság

és a'Theologiabélitudomá-

nyok, a' harmadihat az Or-

vosi kar foglalja ; ez utol-

sóban , melly hajdan Jesu-

iták monostora volt és ¿*

Hatvani kapunál fekszik ,

minden e' tárgyhoz tarto-

zó drága készületeket egész

megelégedésig feltalálni ;

a' vs épületei kozüla'négy

szegü vsház sem utolsó ma

gas vígyázó tornyával. A'

fényesebb privât épületei

pedigmost már olly annyi-

ra meg sokasodtak , hogy

azoknak egyenként való

felszámlálása unalmat o-

koína.

Uj élíesítéssel eleveníti

Pest vsát : a' két Magyar

Hazának eggyetlen egy Úni-

versitása , ez négy tokéle-

tes Facultásból áll , 4.5 Ta-

nítókat, és több mint 340000

for, esztenbéli jövedelmet,

közönsegesen 800 ifjakat

számlál / a' Nemzeti Musae-

um a' Kecskeméti kapun

kivül ; azUniversitás 700000

válogatott darabból álló

gazdag ko'nyvtárja ; a' rit-

ka pénzek 's régiségek drá

ga gyüiteménye az Univer

sités épületében ; a' szép

füvész kert, melly most al-

kalmatos helyét a' Hatva-»

ni kapun kivül az ország-

út mellett találtá fel, szám

lál 6500 eredeti, és oszveség-

gel több mint 40000 füve-

ket; a' rég ohajtott ésmost

már nem sokára felépíten-

dö Nemzeti Játékszín. Eze-

ken kivül Pest vsa váloga

tott privat konyvtárak

nélkül sem szükölködik:

illyen Birod. Gróf Te-

leky több mint 8000 darab

ból álló konyvtárja a' Szer-

viták piaczán , ilíyenek a*

Kulcsár, Horváth István,

Müller konyvtárjaik. — A'

Konyvnyomtató mívek kö-

zött: TrattnerTypographiá-

ja,melynek 9 sajtói alól nem

csak számos magyar , né-

met, tóth , deák, hanem

görög és zsidó könyvek i»

jönnek ki ; ezután a' Pacz-

kó typografiája a' Duna

partían, és a' Landereré ki-

ván említést. Konyvárosai

oszveségel 6 vagynak , kik

között Hartleben, Egenber-

ger , Kilian és Müller válo-

gatottabb munkákkal szol-

gálnak. Pest vsának kávé ,

táncz , és vendégfógadó há-

zai felettébb számosak , e-

zek között mind díszesésrek-

re,mind alkalmas elrendelé-*

sekre nézve nevezetesebbek:

e* 7 Választó Feiedl. a' Váczi

utszában; a' Magy. Kir.nál

a' nagy Játék szín mellett,

ezen épületnek , és abban

találtató rendnek bóvebb

ismérete minden Hazafinak

figyelmét érdemlí ; a* fejér

Hajónál; a' Zoldfánál ;«az

Arany sasnál 'sa't. Ôszve-

séggel 21 kávé házakat , i\

táncz szálákat, 30 vendég-

fogadókat, és 630 korcsmá-

kat számlál. Az emberiség

nyomorúságát enyhOö ne

mes intézetei b'ó/é (artozikt

a' polgári ispotály Sí, Ró*
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kus fényes kapotnájával ;

az Univ. Orvosikar ispitá-

lya a'Hatvani kapun belöl;

a' katonaispitály a' kaszár-

nyában; a' zsidók íspitálya

a* Terezia vsban. — Két ár-

vákháza; és külön egy az

Oláhok és egy a' Ráczok

számára. — A* polgár-kato-

naságnak lovassága xgo ,

gyalogsága pediglen 3600

mégyen. — A' belsft közö-

sülést 130 vsi hintók , és

135 tefeh hordó saekerek

Itönyebittik.

Külsö vsai közülleeneve-

zetesebb 1) Leopold vsa ,

mind rendes útszái mind

pedig diszes 's roppant épü-

letjei végett : itt gyönyör-

ködteti a* Nézôt a' nagy 's

fényes játék szîn, mellynek

párját mind belsô , mind

külso ékességére, térességére

*s elrendelésére nézve rit-

kán találni; ennek balját

a* Kemniczer csinos épüiete,

és ez eiött a' fákkal beül-

tetett kies sétaló hely, jobb-

ját a' jeles vendég fogadó és

íávéház a' Magyar Kir.hoz,

kornyékezi. Itt van ama

nevezetes 's roppant várt

képezft új épület ; és a' té-

res négy szegü Új-piacz ,

mellyen eszt.dônként négy

gazdag és népes országos-

vásárok tartatnak , egy illy

vásárnak alkalmával az a-

dásban és vevésben forgó

pénzek sommája két mil-

lió forintra becsültetik ; a*

körül lévô szép épületek kü-

lÖnÖs diszére vannak. Itt

találni a' Kir. Harmincza-

Aót is a* só házzal.

Leopold külso vstkovetí

a' népes Terezia vsa , ezt

бок szép épületek és nyári

mulató kertek ékesítikí az

?ls5k kbzé tartozik a' Ple-

baniai Szentegybáz , a' B.

Qrczy roppant épülete, ée

e* mellettaz ujjonan feltor-

nyosodoÉt Gyertyánfi háza,

melly a* földon lévo szegés

kivül meg négy emeletet

számIál,magoságával mínd-

nyája épületeket felülha-

ladja , és a' szép egyenes

Hid utszánaka* Dunátólte-

kintve mintegy kapuja. Mu-

latságos helyei közül em-

litésre méltók : a' Hakker

csinos táncz szálája és kert-

íe , a' Kortvély kavéház és

kert, a* Remete 's a' t. Mind

ezeket kiésségével elboritja

a' vs kis erdeje , mellyhez

gyönyörü szöllök között

négy rendu vadgesztenye és

nyárfáktól árnyekoztatott

útvezet, itta' kellemeskert,

tüzi müvek 's t. ef. édes

örömmel töltik a' mulatót.

A' zsidóságnak leginkább

ebben a' külso vsban va-

gyon fészke.

3) Külsö vs a' Jósef vsa,

jeles benne a' két tornyos

pleb. Szentegyház, a' Kal-

vária hegy, és B. Orczy u-

raság nevezetes kertje , a'

vsnaklegkellemetesebb rnu

lató helye, itt a' szép rend-

ben plántált erdöseget a*

kies mezöseg, 's szöllö he-

gyek, a' tekervényes tavat

a' felemelkedö zöld dom-

bok , es sétáló útak bájoló

gyönyörüseggel váltják, rit-

ka nôvevényes üvegháza ,

ugró kutja's a' t. tekintet-

re méltók.

4) Külso vsa Pestnek a*

Ferencz vsa , a' Kecskeméti

Kápun kivül a' Duna mel-

lékében, ez is napról nap-

ra szemlatomást nevekedik,

szépül. ,

Pest vsnak ki terjedt ke-

reskedése,mellyet alkalmas

fekvésének leginkább kö-

szön , mindenféle nemzet-

bélieket gyüjtött benne ösz-

ve. Lakják Pestet Magya
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rok, Tótok, Németek, Görö-

gök, Ráezok, Czinczárok. és

Zsid. ; részszerént tudomány

által,kereskedésból's mester-

ségekbfil , részszerént pedig

gazdáskodásból , korcsma

tartásbol , szöllö mivelés-

böl élnek. A' kereskedés 15

nagy és 90 kis társaságban

álló kereskedok között va-

gyon felosztva ; a' kereske-

dö társaságban pedig bé-

taetn szövetkeztetteknek szá-

ma 900 is felül halad. A'

rnüveknek és mesterségek-

nek virágzó állapotját nyil-

ván jelentik számos müvé-

szi, és mesterembereh lak-

ja tudniillik Pest vsát , 12

réz, 30 arany- és ezüst mi-

ves , 20 óracsinaló , 80 asz-

taloe , 40 lakatos, 2 rézmet-

ezö , 32 pék, 80 csizmadia,

140 czipellös , 20 szappa-

nyos , 35 mészáros, 160 sza-

bó, és több másmivesekés

mesteremberek,mint eszter-

gálos , kesztytis , kalapos ,

tiraár, szücs, szürszabó, bá-

dogos , bodnár, kovács, fes

te , fésü csinaló, kép íara-

gó, kömives, posztó simito,

zongora hegedü flota és más

mivesek és mesteremberek.

Határja ambár homokos; la-

kosai szorgalmas kimivelé-

ce által még is iól terem ;

nevezetes a' kö banyaiszöl-

lßkben termett bora, 'sa' t.

Megemészt Pest vsa esz-

tendiinként több mint 23,500

ükröt , 's tehenet, 17900 ju-

hat, 38.50 borjút, 4,500 ser-

tést csak a' mészárszékbol,

27000 mázsa lisztet, ezám-

ba nem foglalvána' piacz-

ra hordatni szokott kenye-

ïek nagy sokaságát; fából

éléget es ztend6 által 54020

filet. Va* t.

Pesttol ész. keletnek mint

eSY i° orányira találni

ama Magyar orsz» törtene-

teíben felettébb nevezetes

Rákos mezejét, holotthaj-

dan Üseink sátoros ország-

gyüléseiket tartották; ezek

közül az elsö , mellyben

tudni illik I. Károly válaez-

tatott Királyá> virágzást

és boldogulást , az utolsó

pedig siralmas szrencsétlen-

ségeket, és másfél százados

vas igát háritott Magyar

országra ! !

P&iti, vs innenso NápolHercz.

Nagoly orsz.ban rég Pae-

stum vagy is Posidonia ne-

vet viselt, nem messze Ca-

Saccio vstól, Salernótól del

eletnek 5 mfd, mellynek

igen nevezetes régiségi csak

175.5-ben találtattak fel.

Lakhelye egy Püspöknek.

Ezen hires 's népes vs 9-dik

században a1 Szaraezenok-

tol feldulattatott , és ké-

sftbben egéssegtelen levegö-

je miatt kö/.el egészen la-

kositól megfosztatott ugy

hogy most csak csekély

helységhez inkább mintvs-

hoz hasonlít.

Petupa, nagy helys. Guatima-

la tart.ban ó Mexikóban ,

észak Amerikában , hires

vásárral , melly eszt.nként

mindenünnen meglátogat-

tatik.

Petapoli , kis vs Coromandel

partján Golconda orsz.hatá-

rán Ostindiában , Masuli-

patnam vstól 3 mfd. Laie.

Indusok és Hollandusok.

Golcondai királyé. Hollan

dusok kereskednek benne^

Petau , 1. Pettau.

Peterborough , vs Angol orsz.

Huntingdon Grófs.ban Neu

fó mellett régi, de diszessen

epült , gyönyörü egy tá-

jekban. A' Püspöki tempi,

régisége nevezetes.

Peterborough , kis vs Angoli

Northampton Grófs. Neane

folyó mellett 3500 lak. egy



Püspokséggel , régi fô tem

plommal, vannak haris-

nya 's vászon fabrikái , ga-

bona , darakása , szén 's é-

pitésre való fa kereskedés

tárgyai.

J'eterculter , ekklezsia, papiros

malmokkal kôzép Skocziá-

ban , Aberdon Grófs.ban.

Seterhead , Buchanesz , város

kôzép Skotziában Aberdon

Grófs. Ugie fónak torkolat-

jánál 4000 lak. van egy rév-

partja , melly a' kinyúló

Keith-Juch föld csúcs által

az északi 'sdéli részekre osz-

tatik , gránit köböl boritat-

nak partjai 's feneke igen

tiesta. Lakosi nagy részint

halászok és matrozok. Pa-

mut , fonal , 's ször mate

ria fabrikái , '3 ásványos

forrása emlitést érdemel-

nek.

Peterlingen , 1. Payerne.

Petermännchen , a' hajdani Tri-

eri Püspbkség világi birto-

kiban 16 fillérekbol álló

<valtó pénz , Sz. Péter képét

felhbk köztt, kezében két

kúlcsokat tartván , mutat-

ía , a' horinan is nevét-vet-

te. Vóltak kétfélék, ugy-

mint némellyek .5 fillérek

bol , mások 5 krajcz. állot-

tak.

Peter 's Pal rtfvje, 1. Avatscha.

fetersberg , 1. Maastricht.

Petersberg y 1. Erfürt.

Petersberg , kastély hasonló

nevü hegyen Magdeburgi

Hercz. Saal kerül. Halletöl

két mfd.

Petersborough , vs ész Amerik.

szabad eggyesült Virgínai

tart.ban Appamatox fó mel.

lett, melly Jamesnek mel-

lékes fója 300 ház. és 3000

lak. dohányal nagy keres-

kedést üz.

Petersburg, 1. Sz. Pétervárát.

Heiersdorf', Petrowicze , vagy

»e Jíraneczne , falu Morva

i56 —

orsz.ban Ollmüczi keriil. 54

h. 350 lak. 's egy ásványos

forrással, Sternbergi urod.

hoz tartozangó.

Petersdorf', 1. Bertholsdorf.

Petersdorf, Schafgottschi Gróf

faluja alsó-Silesiában, Hirs-

bergi ker.ben az ide tarto-

zó Kiesewid és Hartenberg

heiységekkel 1740 lak. kik

galicz aknát, 's papiros mal-

mokattartanak, fátyolszo-

vö székjei > vászon fejérito

müvei '3 a* t. is vannak.

Petersfield , vska Hamptschire

Grófs. Angol orsz. London-

tól 5.5 mfd.

Petersgründ , falu Bajor orsz.

Rezát ker.ben Rezát fó mel-

lett, vannak jó papiros mal-

mai. ,

Patershagen , ( 5.5o 22' 58" E.

Sz. 2b8 36' з6"К.Н. ) város

Minden Hercz. Veser folyó

partján 260 ház. 1070 lak.

1 tempi, 's i iskol. van egy

révje, vászon szbvésbol 's

halászatból él.

Petershof; Peterhof , császári

mulato kastély , Sz. Péter-

várától 4 mfd. a' Cronstadti

tcngeröböl mellett, fekszik

magos 's kies vidékben, az

épület ponipás \s megarany-

zott czifra.íágokkal tündok-

lik, ezt kórnyékezik jeles

Tíertek , és ezekben ugró ku-

tak, mesterséges barlangok,

vizzuhannások, mulató er-

dök 's a' t. Hasonló vevü

vsban kózel a' kastélyhoz

van egy kököszörülö müv,

mellyben a' Császár számá- •

ra kristalból , porphirból ,

topázból,granátból külömb

féle kigondolható dolgok

készítetnek.

Petersinsel, Péterszigete, gyö-

nyorüséges S7iget Helvetiá-

ban a* Bieli toban.

Fetersthal , savanyúvíz forrá-

sok Freyersbach falu mel

lett Badem N. Hercz. Kin-
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zig fcerül. Reuch fó mellett.

P etersundshafen , 1. Avatscha.

Peterswaid , falu Cseh ország

Leutmericzi kerül. a' Szász

Kirs, szélein 280 ház : van

csatot készitô fabrik. Csász.

's Kir. vámszedó haza, posta

hivatala, es 1 kath. tempi.

Peterswaldau, Stolberg-Werni-

gerodi Gróf faluja alsó Si-

lesiában, Reichenbachi ke-

riil.ben 403 ház. es 3000 I.

kik köztt számos Hernhu-

terek vannak , egy kasté-

lya , és gyapjú fabrik.

Pétervarad, Pétervar"dein,Rácz.

Varadin, ("4,5° 15' 10" É. Sz.

37o 34' 15" K. H.) nagy e-

rösseg Tôt orsz. Duna mel

lett, Ujvidék szab. Kir. vs-

nak áltellenébe , mellyel

egy diszes hajó-híd által

kapcsoltatik 930 h. és 4800

lak. vagyon két külsö vsa -,

az eggyik Rókus venait , a'

a' másik pedig Majornak

(Mayerhof) neveztetik 2

plebánia templ.mal, 's kies

mulató kertekkel. A' vár

két. részekbôl áll, az alsó 's

felsö várból ; az alsó a' szé-

les Duna ,'s ennek szélein

egy, az Ujvidéki kaputól

kettö, és tovább három ren-

dü kövel ki rakott magas

bastyákkal 's mély sanczok-

Ital erösittetik , ittvanegy

plebánia tempi. Diakovári

Püspök szép kis palotája ,

a' három Tóth regimentek

's a' Tsaikások osztálya fö

Vezérének széke, egy kato-

nai vidék tanácsának lak-

helye , roppant nagy -fegy-

verház, posta hivatalal ,

katonáiispitályal's a't. Az

alsó várnak délnyugoti ré-

szében emelkedik fei több

mint 100 ölnyi magos me-

redek kö szikla » mellynek

tetején áll a' felsö vár fel-

lettébb gyonyorüséges ki-

látásal , Bács Várm.nek té-

res rónasága fe\é; ezen ré-

szét a' várnak mero kaszár-

nyák, több m int 4—5 eme-

letüek foglalják , 's nyugoti

valamint is déli széleit hár-

mas irtoztató mélységü,

sánczok a' hegyen keresztül

ásva , erösitik, ezeket kö-~

vetik a közel íooo ölnyir»

ki terjedô minák 's a' t., Je-

lessebb várkapuk: az Ujvi

déki , azUjvárosi, és a' Bel-

grádi. — Innen délkeletre

a' Duna partján találtatik

az a' csatapiacz, mellyen a'

Törökök 1717 évnek August.

Háv. 5-dik napján Eugénius

vezértól 30000 vesztességgel

megverettettek.

Péterváradi Határ driO Rege-

mentvidéke, Districtus Le-

gionis Limitaneae Petrova-

radiensis ; az Esz. SzéI. 44o

38'tól 4.5° »8'ig, és a' Kel.

Hosz. 36o 40'tól 37o 39'ter-

jed. Keletröl a' Tsajkások

kerül. és a' Német-Banáti

Reg.tel, délról Serviával és

Bosniával, nyug.ról a' Bró-

di kat. vidékkel , ósész. Sze-

rera és Bács Várm. határos.

Fekszik a' Száva és Duna

í'olyók hosszában , annak

bal, ennek pedig jobb part

ján , nagy részint róna 'e

dombos , és csak Pétervá-

radtól Szlankamenig he-

gyes, holott a' hires Kár-

loviczi (Carlovicz. 1.) veres

borok teremnek.-Gabonája,

de kivált jó gyümölcse 's

szép erdósége bóségben va

gyon, mert csak nem felét

tölgy, 's bükfa erdök borit-

ják. Folyói: Duna, Száva,

Bossúth 'a más'apróbb pa-

takok. Nagysága 5Ç □ mfd.

ebben l erös vár , 3 mvsok,

70 faluk, és 3 puszták szám-

Iáitatnak ; 75400 lak. ezek

közül kath. csak 15200 , ó-

hitü 59000 , evang. 8 to, és-

380 zeidó találtatik. A' Dia-



líovári Püsp> Megyéheztar- czs.ben 2910 lak.

tozik. Föhelye Pétervárad. Petrianeez , mvs , Kroátiá-

^éterváidr , mvs Heves Várm. ban , Warasdi Vármegyé-

ben, Egertöl % mfd. Bolya ben, Warasdtól 1 óra. vá-

és Ivád mellett. F. U. G. sárral tulajdon pléb.val és

Keglevics , lak. Magyarok, nemes Curiával.

1370 kath. uraság kastéllyá- Petrievae , mvs Slavoniában,

val, 's majorságával , tul. Veröcze Várm.ben, Karas-

pléb.val. sicza vizének Drávaba fo-

Veterweil) helység éskastély lyásánál, Eszéktól 2 ifг óra.

Weterauban , nem messze A' Valpói urasághoz tarto-

Rodheimtól, birjáka'Has- zik tulajdon pléb.val, 1811

Bziai Nagy Herczeg es a' kath. es 10 ó-hitü Illyrus

Solm-Rödelsheimi Grófok. lak.

Vetigliano, Pitigliano, vsTos- Yetrikau, lengy. Pitrkow, (51o

капа N. Herczs.ben Sienai 23'É.Sz. 37022' К. H. ) vs

komyékben 2000 lak. kik Lengyel Kirs. Kajisch oszt.

szorgalmas kereskedök. 365 ház. 2.340 lak. 's egyPi-

Yetit Cut de Sac (ie)vs a' nap- arieták Collegyiumival.

nyugoti Indiai Gvadeloupe Petrikáu , nemes vs a' Burkusi

szigetben, hasonlónevüten- Posen N. Herczs. 310 lak.

geröböl mellett, batorsá- PetriAow, vsOrosz birod. Minsk

gos kikötö torokkal. Helyt. Prypetz íó mellett

Vetite -Piètre , 1. Lützelstein. , 16,50 lak.

Petkum, helység, kastély 's Petrinia , (45o 26' 30" E. Sz.

uradalom keleti Friziában, 34o i' 40" К. H.) vs Horváth

az Emdeni urad.ban , Em- orsz. a' második Báns'ági

se folyó partján, egy luth. kat. ker.nek föhelye, Kulpa

templ.mal. fónak jobb partján, 698 h.

Vetorka, helys. Perúban déli 's 3640 lak. van egy kath.

Amerlkában Chili Audien- temploma, öszve omlott vá-

ciának Guillota tart.ban a' ra, 's egy gyermekek isko-

szomszéd aranybányák vé- lája; széke a' Bansági Bri-

gett nagyobb részint csak gádának , 's a' Regiment

. banyászokból állanak lak. stábjának.

Petra, zsidóúl Selah, Rehem, Vetrt'ostrow , kis sziget Sz. Pé-

utóbb Araceme , arabsúl tervára mellett Orosz birod.

Errakim, fö vs köves Ara- ékes 2 Császári mulato há-

biában, Idumaeában, Na- zakkal.

bathakusok' foldén, 2 mfd- Petripauhk , vár Orosz birod.

nyi meredek koszikláktól Irkutsk Helyt. a' Chinai

kerített völgyben , sok viz- portékák le rakodó helyek,:

forrásokkal, Jerichótól 3—4« mellyek innen szál fákctii

utijárás. Petra volt Sogdi- Orosz birod.ban küldettet-

ana tart.b. is egy kösziklan, пек.

N. Sándortól megvétetett; Pétris, Petrisch, mvs Arad

és Macedoniában is kettö; Várm.ben Erdély hataránál

egyik sé jeles. Aradtól 15 óra. F. U. S»al-

fotras , hegy , rég Ossa nevet рек fam. lak. 01áhok,Ó-hi-

viselt fekszik Török orsz. tüek ; vásárokkal,

Janjah tart.ban. Petronell , mezövs Austriában

Vetrella,ys Nápol orsz.ban , Ensz alatt fekvp tart.ban

hasonló nevü innensö Her- a' Récsi Erde alatt levó ne
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gryedben a' Pozsonyi ország tatnak. Kaunicz-Rittber-

■út mellett, egy a' Duna gi Hercz. allodialia ura-

partján febvö kastéllyal , dalma.

torvény székkel , 363 ház. 'e ¥e-ttche-U,t&Tt. China birodal.

egy pléb.val.

Petropawlowszkoi, 1. Avatscha.

'Ëetropawlùwszkaja-KrefMst, leg.

jelessebb az Issimi linean

fekvö il várak közül Asiai

Orosz birod.Tobolszk Helyt.

io-fegyveri hely egy sán-

cr.al '& bástyúvalerósítetik.

Yetrovastelo , falu Temes Vár-

megy. Lak. Oláhok's a' t.

JPetrowic* , allodialisi urodal.

Cseh orsz. Rakoniczi ker.

hen , Wallis Gróf birtoka.

ennek ész. keleti vidékében

Pe-tsche-li tenger öböl mel

lett , a' nagy kofaltól dél-

nek; levegöje már elég hi-

deg , termékénysége is , а'

többi tart.okhoz hasonlitt-

va, csak kôzép szerü ; föl-

deszámos hegységektol ha-

síttatik, mellyekben k6 sze-

net , kristál 's agát köve-

ket találni ; tübb tavaktól,

folyóktól , 's csatornáktól

neávittetik. Fovsa Peking.

Földe kozépszerü termé- Vetschora , hajót biró fóvíz-

kény, lak. Csehek. Föhely Orosz birod. ered a'Wercho'

benne Petrowice falu egy

régi kastéllyal; kis kápol-

nával , 39 ház. egéséges fer-

döi és к ies fáczán kertjei

nevezetessek.

Yetrosavrodsk, (61o 47' 4" E. Sz.

52o 3' Зо" К. H.) fö vs 01o

turiai hegyekben, és a' Je-

ges tengerbe szakad. A'nap-

nyugoti homokos 's mocsá-.

ros lapályok Petschorai

pusztáknak neveztetnek.

Szomszéd vidékit Szamoje-

dek lakják.

nez Helyt. Orosz birod. O- Yettchora , vs Orosz Pleskow

nega Jtónak eggyik obléncl Helyt. egy hires monostorral.

Sz. Pétervárától 65 mértfd. Vettchu , nagy fó Tibet orsz.

számlal37,5nagyobb részint ban, béfolyik Chinába, a*

faházakat 2 tempi, г isko- hol Jamsekian nevet visel,

lát 's 3300 lak. 3 timársá- 's ki szakad a' Chinai ten»

gain , 2 furészlo malmain gerbe.

kivül nevezetes kiváltképen Vettau, Vandal: Ptuja, Peto-

Lenne a' Sándor Császári vium, (46o iö'ai'^.Sz. 33er

ágyúonto miihely, melly-

ben27o emberekdoígoznak,

van egy réz hámorja is ,

bádog hutája, és egy kis

aczél portékákat készitetô

fabrik.

Vetrawik , ker.bélivs Saratow

Helyt. Orosz birod. Medve-

dieza fó mellett.

Petrowsk,vs Orosz birod. Jaros-

39' 1 1" K. H. ) vs Staier orsz.

ban Marburgi ker.ben fe-

lettébb kies, 's ritkanöve-

nyékkel gazdag vidékben

Dráva folyó mellett 200 h.

1 cireg katonákat gyámolító

házzal , i Minoritak klastr.

's posta hivatallal. Keres-

kedése Horváth országgal

eleven.

lawl Petsegda fónaka'Surá- Yettnier , vár közelHerczogen-

val való eggyesülésénél , busr.hhoz ész. Brabanczi^

154 h. 'a 920 lak, tart.ban Belgyiom orsz.ban

Petschau , vs Cseh orsz. EHn- Ftttinengo, vs Piemontban Sar-

bpgi ker.ben Töpel fó mel- dinia Kirs.ban 2230 lak.

lékibe 1290 lak. 1 kath. pie- Vettorarw , nemes vs, Nápoly

bania temp}, 's egy kalap orsz.ban innensft Ahruzaío

fábrik. A' hegyerj egy régi tart.ban Pescara fó mellett.'

kastélynah. oieh^óki Ш- ?ctwvrd, (50° ¿4' ia"É. Sz. ij°
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4/ 36" К. H.) helys. Angol ja, bôr fabrik 's kereskgdlse.

Sussex Grófság Egremont Mettaas , Piscinae, (43o 28' É.

Gréf palotája ékesiti , rég Sz. 21o 6' K. H.) vs Francz.

• lakhelye vólt a' kihalt hi- orsz. Hérault oszt. Peyerfó

res Percy familiának. meljékiben 1600 h. és 6900

Pétzel, magy. falu Pest Várm. lak. kik í'átyol , karton, sç-

ref. tempi. G- Rádai szép ka- lyem , kalap, bör, 's kris-

stélyjával , melyben jeles pán fabrikákat: mivelnek ,

konyvtár van: többF.U. bir- és gabonával, borral, olaj-

ják, 'Sidók is lakják. jal , 's selyemmel , egy

Yetzensíein , 1. Betzenstein. évbéli vásár által elömoz-

Teuce , 1. Pees. dítatott, szerûbetiinô keres-

Veucetia, tartom. Apuliában , kedést üznek.

régi Italiaban hoi most Ca- Vezo da Regua , helys. Portu-

tpitanáta, fö vsi: Barium gallia orsz. Entre Minho e'

(Bari) Forentum (Barenza^ Duero 315 h. és 1440 lakos.

Acherontia(Acerenza); 's a't. Duero fó mellett , szöllö

Yeucini , p. 1) régi Germaniáb. hegyei a' hires Portugalliai

lakott népség, 2) Рейсе szi- bort nyujtják.

getének , Ister torkolattyá- Pezzer, ezüstpénz Toscanában

nál , lakosi al. Moesiában. ér 2 ft. 2 dt.

Veurbach , Strattman Gróf vá- Pfaffengasze , igy neveztettek

rosa Austriábaa Ensz felett némelykor a' Rajna folytá-

levö tart. , Lincztöl 6 mid. ban fekvö tart.ok számos

Veurvilly , his vs Francz. orsz. Püspokségek miatt, ezek kö-

Indre és Loire oszt. zött a' Churi Püspokség hi-

Vevds , szabad Indiai nemzet vattatott a'legfelsobbiknek,

déli Amerikában. mivel a' Rajna erdetinéi

Peveragno , város Piemontban fekszik , legvigabbnak a'

, Sardinia Kirs.ban 4050 1. Baseli, legnemessbbbek a'

Vevendi tó , Finnlandiában , Straszburgi,legájtatossabh-

mellyböl a* Kyraene folyó nak a' Speyeri , Iegszegé-

származik. nyebbnek a' Wormsi , leg-

Pexonne , helys. Francz. orsz. méltóságosabbnak a' Main-

Meurthe oszt. félporczellán czi, legregibbnek a'Trieri,

fabrik. és leggazdagabbnak a'Cölnj.

Peyrehourade , vs Francz. orsz. Pfaffenhofen., ("48° 48' 1.5" É.

Landes oszt. AdourésGave Sz. 25е 1.3' К. H. ) vs Francz.

folyók eggyesüléseknél 2000 orsz. Alsó-Rajna oszt. Mo-

lak. ter fó mellett.

Veyriac, Peyrac, 1. Periák. Pfaffenhofen , vs Bajor orsz. I-

Peyrois, Peyrolle, helys. Fran- sar kerül. Ilm fó partján ,

czia orsz. Rhone torkolat 275 h. 's 1450 lak. kik föld-

oszt. Durance folyó mellett mivelesböl, posztó 'sbörök

1750 lak. kik szölö hegye- kikészitésébôl élôdnek; van

ket mivelnek, egy posta hivatala, 's lak-

Peyrutse , Petrucia , vs Fran- helye egy torvény széknek.

czía orsz. Aveiron oszt. he- Pfaffenhofen , mvs Bajor orsz.

gyen épült, mellynek Die- Regen kerül. Vils fó niel-

ge folyó mosoffatja 900 lak. lett egv kastéllyal 's egy

Peysern, lengy, Pyzdry, vs a' számarfó hivataílal.

Burkusi Posen N. Herczs. Pfaffensprung , v. máskép Or-

329 ház. 's 2270 lak. Varthe doghidja,igen bátorságos é-

fó mellett, van egy iskolá-, pült hid Reusz folyón által



Uri kant. Helvetiában.

Yfaid , Faido , Livinenthal

nevü jkerül. fö helye Tessi-

ni kant.ban Helvetiában ,

iiagy 's helyessen építetett

helység Tessin fó partján,

egy torvény székkel, és ele

ven kereskedéssel.

Yfali , Nassau-Ussingi Hercz.

kastélya Bacharachtól fél

orártyi földre , Caub vsnak

általellenébe,a'Leyeni köszi-

blán, csekély,nyomorék ka-

tonákból álló örizettel. Egy-

gyik tornyán minden ha-

jóknak a' Rajnán le vagy

fel menetelek harang szó

által szokott jelentetni.

Yfalz , Palatinatus, tart. vólt

Német Országban melly a'

Felsö és Abó Palat. részel-

tetett, és kozépbeo. a' vólt

Frankoniai kerület által

egymástól választatott. A'

felsö Pfalz egy része a* régi

Nordgaunak (Noricum) 's

határos ész.ról a' Culmba-

chi Márkgrófsággal, kelet-

röl Cseh orsz. délrôl Neu-

burggal 's a' régi Bavariá-

nak széleivel , napnyug.ról

pedig Nürnberg vidékitôl

kornyékeztetik. Wagysága

130 mfd. foglalt, meííyben

40 tôrvényszékek , 17 vsok,

1619 faluk , a86<¡4 házak és

100000 lak. számialtattak.

Jövedelme for.rabe-

csültetett. Ennek szeren-

csétlen választó Herczege V.

Fridrik , midön a' Prágai

elvesztett ütkozet után 1620

számkivettetett vólna , az

egéez felsö Palatinatus a'

Bajori Választó Fejedelem

házra szállott , mellynek

hirtokában a' Westphaliai

békesség által me? iserösit'

tetett , de aval a' feltétel-

lel : hogy ha a' Bajori Vá

lasztó Fejedelem háznak

férfiú ága kihalna , a' felsö

Palatinatus ismét régiUrá-

HÜB. LEX. IV. DAR.

hoz visszatérne; a' melly ie

valóban 1777 eszt.ben Ma-

ximilián Jósef Bajori Vá

lasztó Fejedelem halálával

meg is tôrtént. — Az alsó

Palatinátus v. is a* Hajnai

Palatinatus,mellynek nagy-

sága 7.5 □ mfdnyi , és eszt.

béli jövedelme 1,550000 for.

vólt, ész.ról 's keletröl a'

Moguncziai Ërsekséggel 's

a* Darmstadli Landgróf-

sággal, délrôl Wurtemberg,

Baden, és Elzász tart.okkal,

és napnyug.ról Lotharingi-

ával 's a' Trieri birtokok-

kal függött öszve. Öt föbb

részei e* következendök : 1)

a' Simmerni Herczs.z)Zwey-

brücki Herczs. 3) a' Spon-

heimi Grófs. 4) a' Velden-

zi Grófs. Lauterecki Her-

czegséggel; és ,5 az ugyne-

vezett Pfalz vagy is Pala

tinatus Ide tartoztak még

több apróbb szomszéd Gróf-

ságok és Uradalmak, u.m.

a' Rheingrafenstein , Lei-

ningen/s Fiilkensteini Gróf-

ságok ; a' Reipolzkirch ,

Worms, 's Speyeri Uradal

mak. A' vólt Választó Fe-

jedelmi Palatinatusnak föl-

de, Német orsz. legterméke-

nyebb vidéki közül való ;

kôvér réljeik , böv szan!ó

földeik 's jó bort termo szöl-

lö hegyeik nevezetessek. A'

Franczia zenebónák elött

birtoka vólt a' Bajori Vá

lasztó Fejedelemnek, 's rég-

töl fogva 14 tisztségekbol

állott , mellyeknek neveiki

Heidelberg, Mosbach, Bret

ten, Boxberg, Ozberg, Neu

stadt, Germersheim , Lau

tern , Alzey, Oppenheim,

Bacharach , Ladenburg ,

Lindenfels , és Umstadt ,

mellyek ismét több apróbb

tisztségekre osztattak. Lak.

kath. luth, és reform. Fel

sö Palatinatuson 's Вала-

It
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tián kivül még a' Választó Y/arrkirchen , szép mvs Bajor

Fejedelmi birtokokhoz tar- orsz. also Dunai ker. Inn fó

toztak: az also Pfalz vagy partján 254 h. és 1.300 lait,

is Palatiñatus , a' tulajdon lakhelye egy torvényszék-

Rajnai Választó Fejedelmi nek 's egy számtató&ágnak.

tart, a' Neuburgi Hercz ség Yfatter, mvs Bajor orsz. Re-

(melly hajdan az új v. is gen ker.ben 700 lak. nagy

ifju Palatinatusnak hivat- serfozoházzal , 's egy szám-

tatott,l. Pfalzneuburg)Sulz- tartósággal.

bach, Jülichi's Bergi Rerczs. Pfaueninsel , Pávák szigete ,

gek. Ennek nagy része a* Potsdam mellett , kôzép

Lünevillei békesség ereje Markban, Burkus orsz.ban ,

szerént 1801-ben Fr. ország- Havel fó 's a' Wanneni tó

hoz csapatott, többi részei által formáltatik, disдев ki-

pedig más Fejedelmek ko- rályi épületekkel 's kertek-

zött felosztattak. Most ré- kel.

szint a' Bajor, részint pe- Pfedeibach , vs Wurtemberg

dig Burkus Kir. birja. orsz. a' Jaxti Ors/.ágbiróság-

PfaUburg , erös vs Lotharin- ban egy díszes kastéllyal,

giában (43o 46' É. Sz. 34° 's 1010 lak. Hohenlohe-Wal-

¿6' 17" K. H.) hegyen épült denburg-Bartenstein Hercz.

215 h. és 2030 lak. Külömb- birtoka.

feie italokat (liqueur) ké- Pfedersheim , vs a' volt Alsó-

szíto fabr. Palatinatusban , Primm fó

Vfaltburg > kis vs Fr« orsz. al- mellett 1360 lak.

só Rajna oszt. Pfefferküste, Borspartok, I. Ma-

Pfalzell , erös vs Saar vizének labár és Körnerkiisten.

a' Moselben való béfolyásá- Pffffers , Fabarium , helység

nal 860 lak. Tamini volgyben , Sz. Gal-

Pfalzneuburg , kis tart. Duna leni kant, Helvetiában , egy

ésNab íolyók között , mely gazdag Sz. Benedek Szerz.

a' gazdag György Herczeg Apátsággal, mellynek teres

Landshutban tortént halála épülete hegyen fekszik, Raj-

után a' Bajori örökseget il- nától nem messze, most eb-

letö háborúban а'16-dikSzá- ben nevelointézet ésiskolai

zadnak kezdetén Ruprecht mesterek formáltatására ü-

Palatinatusi Gróf 3 kisded gyelo társaság állíttatott.

fiainak 1. Maximilian Cs.tól fel, egy hires 's igen neve-

. tulajdonítatott. Ezekröl a' zetes ferdövel a'Tamin mel-

háront kisded Herrzegekr&l lett , melly Pfeffer vagy is

egy ideig ifju Palatina- Borsferdojének hívattatik ,

tusnak hivatott , míglen ennek vize October elein

Neuburgnak neveztetett rend szerint eltünik , 's is-

volna. L. Neuburg. mét Majus elein meg szo-

Vfannberg , nagy uradalom kott jelenni.

Staierorsz. Graeczi ker.ben Pfeifikon , tó Helvetiában a*
'_.'¡Il •_• O i . • 1 • m .

egy hegyen épült öszveron- Zürichi kant.

gált kastéllyal. Tégláknak PMpkon (felsñ és alsó) két fa-v

igen ió agyagja találtatik. luk Helvetiában , Zürich

ffannenberg, hegyen épült kas- kant. Zürichi tó partjain t

tély Bajor orsz. lili kerül. 2320 lab. kik nagyobb ré-

A' hegy , mellyen fekszik , szint mesterertiberek.

1806-ban kétfele hasadt. Pfennig , hajdan mindenfeie
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pénznek neve, most a' leg- 's Nagold vizeknek Enz fó-

íussebb váltopénznek neme,

mellynèk kiilômbféle tart,

nyokban kiilômbféle az ér-

téke ; minálunk a" krajczár-

nak egy negyedje , az az : i

filler.A'nehézségekben 1 kbn-

tingnek v. is i lat negyedjé-

nek negyed része. — Tovább

bizonyos neme a' próbamér-

téknek , 156-tod része t. i.

egy Marknak.

Pferde insel, 1. Delft.

val való eggyesüléseknél ,

481 h. és 6000 lak. van egy

nevelö intézete, és 1812 eszt.

fogva egy jó elrendeltkath.

iskolája , aczél 's pompa

po tékákat, órákat , posz,-

tót , harisnyát ké.szíto fabr.

vas és olvasztó hutái ; her

reskfdése is fával, gabor á-

val , és borral nem csekély.

Születés helye Reuchlin Já-

no&nak.

Pfeter , mvs Bajor orsz. Regen Pfreimdt , Preimda , vs Bajor

ker.ben hasonló nevü fónak

a' Dunában való héfolyásá-

nál 700 lak. kik nagyon mí-

velik a' répát.

Pfingstintel , t Osterninseln , eg-

orsz. Regen ker. Pfreimt fó

nak a' Nábbal való eggyesü-

lésénél 215 ház. és 11,50 lak.

van kis tükröket köszörülö

müve.

к

yik az Uj-Hebridi szigetek Pfuhl, falu Bajor orsz.nak fel-

ozül Austráliában. Ezen sö Dunai ker.ben 600 lak.

kivül még egy van e' név kik között sok a' takács.

alatt Austráliának alacson Pfullendorf, Bragedurum, kis»

vagy ib veszedelmes szige.

tei között.

Pfinz , fóvíz Badeni N. Hercs.

ben , mely Russenheim mel-

lett a' Rajnába szakad. Et-

töl kölcsönözik Pfinz és Enz

kerül. neveiket.

Carlsruhe.

Pfitt , 1. Ferrette.

PfrJringen, Epona, kerített vs

München* kôrnyékében fel-

sö Bavariában , Kels vizé-

nek Dunába folyásánál.

Pforte , Schulpforta , 1 kir,

Szász Hercz. iskola Naum-

burgtól 1 ófányi föIdreThü-

ringi kerül.ben , meliyben

1.50 tanúló ifjak élési., szdl-

last , 'a oktatást kôlcségte-

lenül kapnak.

PfOrten, Portas , kis vs alsd

Lusátziában Gubeni ker.ben

130 h. és 840 lak. Vólt szép

tempi, külombféle jó fabr.

's jól elrendelt könyvnyom-

tató mühelye. 1. Forsta.

Pfortheim , Pforcemum , (48o

.55' i5;/ É. Sz. 26° 18" K.

íí ) vs Badeni N. Hercs.ben

Pfinz és Enz ker.ben Würm

hajdan szabad vs a' Sima-

ringiés Heiligenbergi Grófs.

gok köztt Sváb kerül.ben ,

most Würtenberg Kirs.ban ;

kath. lak. egy pléb. tempi,

és ispotállyal.

Fö vsa* Pfullingen, vs Würtenberg orsz.

Alp országbíróságban , a*

durva Alp hegyeknek tövi-

ben 3120 lak. kik jó gyü-

mölcsöt '9 szölöket mivel-

nek. Közel ide fekszik a'

Pfullingi völgy , meliyben

találtatnak az Echatz for-

rási , és a' nevezetes, Nebel-

loch barlang. A' kôrnyék-

nek nagy almássi híresek.

Pfund, Font, nehé/.ség mér-

ték, nemei tôbbfélék : úgy

p. o. a' nehéz vagy is hajó

font kôzonségesen 3mázsá-

ból áll. — A' közönsegee,

vagy is boltbeli font 32 lat-

ból. — Bizonyos mód , arany

és ezüst pénzt is felszám-

lálni általa , 's ígv képzeltt

pénz neme p. o. Font Ster-.

ling. —■ Pfund Flämmisch

Hollandiában = 4 fl. 55 kr.

Brabantiában és Flandriá-



ban 4 ft. 12 kr.

ling , L Livre. — Némely-

kor térségi mérték p. о. Sta

ler orsz.ban oly nagy darab

fold , melytöl a' birtokos

10 for. 's 45 xr. adót fizet.

Pfünz , mulato kastély Eich

städt mellett Bajor orsz.nak

- «64 - .

Pfund S ter- melyböl Jordan vizének for-

rási erednek.

Philadelphia, 1. Alla-Scheir.

Philadelphia , Grófs. északi A-

merika szabad szövetseges

Pensylvaiiia tart.ban 6 Q

mfd nagyságú , 101871 lak.

Fö vs benne :

felsö^Dunai ker.ben , a' hol Philadelphia,nem meszeSrhuyl-

sok Római régiségek talál

tatnak-.

Pfungstadt , falu Hassziai Star

kenburg Herczs.ben Moldau

fó meliett 2030 lak. külömb-

féle malmokkal.

Pghiter , 1. Titizighe.

Phanuel, Fanuel , hely Jabok-

hoz ész.ra (I. Mos. 32, 24—

31.} Galaaditis ker.ben, Pa-

laestinai Arabiában.

Pharillon , 1. Alexandria.

PhariaUa,Tschatabtcha,vs Tö-

• rök orsz.ban Janjah tart.

ban Enipeo mellett ,r 5000

lak. széke egy Görög Ersek-

nek , pamut miyelésbol 's

» török fonal festesböl él.

Kôrnyékiben terjednek ki

ama híresPh'arsaliai mezök,

• mellyben Caesartól Pompe-

iue,veres ütközet által meg-

verettetett. '

Pharsalus , nevezetes vs egész

. Thessaliában , Phthiotis-

ban ; ennek mezein viaskod-

' tak a' Római Vezérek egy-

más köztt ; ennek Kynos-

kephalae nevü dombján

gyözettetett meg Philippus

a' Rómaiaktól.

Phasaelis , vs Judaeában Acra-

batene ker.ben , Jerichótól

nem messze, N. Herodestöl

építtetett.

Phaseiis , nagy vs Lycia ha-

tárán, minekutánna a' ten-k

geri rablókkal közösködött.

P. Serviliustól megvétetett;

к. Aeiában.

Phasit , 1. Fasch.

Phegor , Peor, IV. Mos. 23,28.

' hegy Moábiták fôldén.

Phiala , tó Palaestinában ,

kill 's Delaware fók eggye-

sülésétol , melly után már

a' vsnál az említett vizek

szélessége 1 angol mfd , és

6—7 ölnyi mélységek, kira-

kott számos partjaik bátor-

ságos menedék 's nyugvó

helyet nyújtanak hajóik-

nak. Philadelphia a' szab.

Társaságban legnagyobb ,

legnépessebb , és a' kereske-

dére nézve ebö vs , útszái

egyenesek 's szélesek 13000

ház. 80000 lak, számláltat-

nak benne, mely népessé-

ge azonban évként kisseb-

bedni látszatik, mivelnyá-

ri nagy hévségei, napnyu-

goti Indiával való szüntelen

közösülese, és a'belsft poli-

tiának vigyázatlansága mi-

att a' pusztitó sárga hideg-

lelés könnyen béhat. Szam-

lál 30 tempi.kat, ezek közt

3 anglus püspöki tempi. 4.

presbyterianus , 2 német

luth. 2 Svéd luth. 4 Qvak-

ker tempi. 1 reform, és 5

Róm. kath. Sz. Egyházak ,

nem külömben 2Néger temp.

1 synagogát, és az Anababti-

sták , Methodieták, Univer-

salisták 's a' t. isteni tiszte-

letre rendelt gyiibskezô háT

zaikat.Ezenkívül több mun-

kás árva 's fenyitö házakat,

ispitálokat, több hasznos

intézeteket, fö iskolákat ,

számos társaságokat , mel-

lyek közül , egy a' Negerrel

kereskedée eltórléséreügyel,

egy a' tüz v. víz veszedel-

mekben forgóknak eiet se-

gédül , egy a' bév andorió
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külfóldieket gyámolítja , tart.ban tengerkar partján,

egy Amerikai tudós Társa- melly , a' Terraneufe szige-

ság , a'1 hasznos tudomá- tet a* száraztól választja.

nyoknak elomo/.dításán 's Philippini, 1. Manilai szigetek.

gyarapításán fáradoz , egy Philipponek , Lippovenek , Gö-

gazdaság , egy orvos, 's kül- rög vallásbéli felekezet Bu

fo Idi Nemzetekböl itt öszve kovinában , mellynek tag-

állolt Angol , Hibernus, jai halottjaikat megégetni

Scótus , Franczia, 's Német szokták.

Társaságok , mellyek a' sze- Philippopoli , 1. Felibe.

gény gyermekeket tanítják, Philippsburg , hajdan Uden-

a' Nemzeti jovevényeknek heim, (49o 14' 1" Ё. Sz. 26^

balauzzaik 's t. m. Bir két 6' 34" К. H.) vs Badeni N.

kíinyvtárokkal, jeles müvek Herczs. Nekar ker. Salza v.

's ritkaságok gyüjteménye- Salzbach fónak a' Rajnába

ikkel. Fabrikáiban papirost, való szabadásánál , az 1799-

kalapot, kartont, dohányt, dik évbéli szerencsétJen lo-

nádmé/.et , 's egyébb porté- vbldcizlelés elött 192, most

kákat készít; van egy betü csak 77 h. és 790 lak.

öntö és 41 kónyvnyomtató Philippseich , rezidentiás he-

mûhelye , mellyekböl öt lye az Isenburg-Bernstein

Ujság levelek jelennelt meg, Grófi meljékes hasonló ne-

pénzveroháza, hajóépítései vü ágnak, Frankfurttól 3

's a' t. Virágzó kereskedését órányi földre.

3 banJtok, egy jó révpart, Philippshalle , falu nein mesz-

'e egy bál orságos kikötö to- eze Vormatiatól, vannak só

rok mozdítják elö, ennekfö aknái.

tárgyát a' liszt állítja, mely- Philppsland , sziget eggy. Bel-

böl esztend.ként több mint gyiom Kirs. Scheide ,kifo-

40000 hordókkal kivisznek. lyása vidékiben 1 faluval,

Jó viz nélkül szükölködik , és 380 lak.

's vidékiben találtató mo- Philippsruhe , él<es mulató kas-

csárok nem kevessé egéség- tély Hanautól fél ora járás-

telenítik levegójét. ra Main fó parljain.

Philne, kosziklás szigetke Ni- Philippsstadt , bánya vs nap-

lus fó köztt felsö Ägyptus- nyûgoti Gothlandia tart,

ban, régiségnçk ieles omla- Svéd orsz.ban , hegyek 's

dékaival. tavak kozött, vas bányák-

PhHippe , vs Patagoniában Sz. ból 's kereskedesböl él. .In-

Fileppi fókon a' Magella- nen 5 mfd az ásványos for-

niai tengerszorulat mellé- rás Locka.

kiben. t Philippsthal , ("4.-5° 2' 44" E. Sz.

Philippe ville , (.50o il' 19" E. 27o 12' 17/A К. H.) mvs alsó

Sz. 22o 12' 19" K. H.) meg- Hassiában Hersfeldi Hercs.

erôsitett vs Franc, orsz. Ar- ben egy kastélyal , meJly

dénnes oszt, 1200 lak. 's vas lakhelyek a' Hessen - Phi-

bányákkal ; most a* Párisi lippsthali Landgrófoknak

békeségltotésben az egy.Bel- 80 h. 's ,560 lak.

gyiomi Királysághoz esa- Phileppi v. kirâlyi , Dickthallér,

toltatott. ¡ ezüst pénz , melly H-dik Fi-

Philippi, 1. Filiba. l.ep Spanyol Királytól Bel-

Philippine , kis megerositett gyiom számára veretletett,

v» Belgyiom Kirs. Flandria 1 Rtallér, és 15 kr. értékü.



Philippstown , fôhely Kingis

Grófs.ban Hiberniában.

Phílistueusok , 1. Jászok.

JPJUegraei campi , Campaniá-

ban , régi Italiában, Puteo-

li vstól Bajae vsig terjedt

mezôség , kénkoves 's tüz-

okádó részeitól neveztetett

így , Latiumi nyelven Le-

borias nevet viselt ; f& Vsi

Puteoli fPuzzolo) , Hercu-

íanum , Pompeji 's a' t.

JPhocis , egyik s/.abad tart. He-

lásban , Graeciában ; déli

kel.re a' tengerrel , kel.re

Boeotiával, 's Lokris részé-

vel, délre Korinthusi öböl-

lel , ész.ra Thessaliával volt

határos; idövel a' tenger'

déli partjaitól elvágatta-

tott. Fó vizei : Kephissos ,

Pieistos, és Herakleios. Hi

res forrásavólt a' Kastaliai,

DelphinélParnassus hegy én,

ezen volt ama nevezetes

Koriki barlang es berek is.

Más jeles hegyei voltak Oe-

ta , és Kirphis; tenger fo-

3*ai a' Krissai résznyire ; ré-

vei Michos , és Antikirra.

Hiresebb vsi Delphi , Krisa,

Elateia , Abae , Phokokon ,

's a' t. Lakosi a* Delphii tem-

plom' kirablása után 10.

esztendeig tartott, szent ne-

vü harczba keveredtek ;

végre meggyôzettetvén ,

minden' vsaikból kipusztít-

tattak , és csupa falukban

lakni kéntelenittettek, mel-

lyekben 50 házaknál töb-

J)ek nem Iehettek ; az Am-

phiktionok gyûlésébôl is

Jtirekesztettek ; csak azután

foglaltak ismét helyt, mi-

nekutánna a' Delphi i tem-

plomot a' Gallusok eilen vi-

tézül védelmezték.

Phoenice , Phoenicia , nyug.ra

a' kô/.ép tenger , kel.re Li-

banus hegy, Gallilaea, és

Samaria, délre Palaestina,

ész. Eleutherue fó , és Siria

köztt ; a' kôzép tenger part-

jain ; hossza 50 német mfd,

és nagysága mintegy 250

□ mtfd. Gatterer szerént.

Jeles fó vizei ; Eleutherus ,

most Nahrkibir ; Adonis ,

most Nahr Ebraham ; Ly-

cus , Tamyrus , most Da-

mur , Leontes 's a' t. He-

gyei : Libanus és Antiliba-

nus. Nevezetes vsai : Tripo

lis, Berytus , Sidon (most

Said) Sarepta , Tyrus, Pto-

lemais (Acco, Acra), Re

pha , Dora. Ide vonatkoz-

tak a' Kanán földe lakosi,

és igen híresek voltak ke-

reskedések által.

Phrygia, tart. kis Asiában ,

ész-.ra Galatia , kel.re Cap-

padocia , délre Lycaonia,

Pisidia , és Myffdonia , ny.

ra Trojás ország köztt. N.

és K. Phrygiára; hozzá já-

rült Epic.tetus , vagy az el-

foglaltatott; a' N. Phrygia

Pisidia körül (Mydas orszá-

ga) , a' ki Hellespont és O-

lymp hegy közül ; Epicte-

tus Bythinián alól utóbb

Phrygia Pacatiána és Salu-

taris részekre is osztatott.

Catakecaumene kerülete ,

fannyi mint kiégett) föld

gyúladásitól neveztetett így

's Mysia körül hosszában

500 , széleSjSégében 400 sta-

diumokra terjedt. Fó vizei

voltak : Lycus , Asopus , 'is

a' t. tava 1 Tatta , Sóstó ;

hegye Temnos. Vsi Epicte-

tus tart.ban : Arani , Ryn-

dacus vizénél ; Nacolea, hdl

Procopius Valens Csász.tól

megverettetett , Dorylaeum

'sa't. N.ésK. Phrygiában:

Synnada fövs, márványbá-

nyával , Laodicaea , Lycus

vizénél, Colossae ugyan.ott,

Hierapolis Laodicaea áltel-

lenében meleg ferdokkel ,

és Plutonium barlanggal.

Cibyra, Apamea, Antio



ehia ad Pisidiam , Lycao-

nia , lconium , Listra , és

Derbe ; Laodicaea Combu

sta , 's á' t

Ththiotis , Thessaliának Grae-

ciában egyik része: délre

Oeta hegye , Phokis es Lo-

kris'felé; ny.ra Enipeus vi-

ze, Thessaliotis felül , ész.

ra Anauros és Onchestos

vize Pelasgiotis felöl , kel.

re a' tensrer között. Partjai

kezdödtek Thermopylaenél,

es Possidion , v. Aphetaeig

terjedtek , honnét az Argo-

nauták indúlának ki. Kö/el

boz/.á esett a' Myonnesos,

v. Egér sziget, i'okai körül

estek Deukalion és Pyrrha,

kis s .igetek. Po vi/.ei vol-

tak : Phönix, Asopus , Mê

las, Dyras, Spercheios, mel-

lyek a' Malionsi tengerö-

bölbe folytanak. Amphry-

sos és Onchestos a' Pegase-

tibe szakadtak. Hesyei hir

resek : Oeta , hol Hercules

megégettetett ; '.a ennek ré-

szei Kallidromos, Akrusion,

* v. Galate , 's a' t. Jeles vsi :

Heraklea , v. Trachis, Her

cules lakhelye , Malea , Mar

list tengeröbölnel , Lamia

Achelóosnal; Theben v. Phi-

lippopolis ; Pteleon és Phar-

salus 's a' t.

Vhuley , 1. Fula.

Yiacenta, il Piacentino,PIacen-

tia, Hers.felsö Olasz orsz.ha-

táros kel.röl Parma Hercs.;

délrol az Apennini h ) vasok-

kal ; napnyug.ról a' Sardi-

niai Király birtokival ; és

éjszakról a' Lombardi - Ve-

lenczei Kirs.gal. Bir derék

■ 80s forrásokat, 's vas bá-

nyákat ; földe gabonával ,

olajfákkal, gesztenyével 's

derék szarvas marhával bñ-

velkedik. Régi idöktöl fog-

va Piacenza Parma Herczs.

öszve volt kapcsolva , sorsa

többnyire egy kereken for-

w» — -

gott , azért I. Parmát. Je

les itt s

Piacenza , Placentia , (45o »'

44" É. Sz. 27» 2a' 17" K. H.)

nagy és csinos vs , hasonló

nevü, Herczs. f'övsa, fekszik

gyönyörü termékeny róna-

ságban , Pó fónak déli part-

ján , a' hol ebbe a' Trebia

vize keveredik , Parma 's

Mailand vsok között, min-

deniktöl 9 mtfd. S¿ép 's

jól megerösitett vs , útszái

szélessek 's tis/.ták ; a* pa-

lota elött fekvö teres pia-

czot két lovas érczkép osz-

lopok ékesítik ; a' Püspöki

templom nevezetes gothusi

régi épület , a' Herczegi pa-

lotapompás, mellyel a' szép

Játéke/.ín függ öszve; szám-

lál 12 pléb. tempi. kat , 8

Szerzetes férfi klastr. 6 Apá-

czák épület. és 15000 lak.

Van egy Universitása is ,

selyem kézmüvei, szép Cas-

sinója , 's egy oltalma/.ó ka-

etélya. — Kedves nevét Pla

centia vsa már, régi idökben

felettébb gyönyörüseges

fekvésétol , 's egéséges leve-

gôjétol kölcsönözte; így Pli-

nius a' maga Term ész. Hist,

bizonyítia , hogy az ö ide-

]ében tortént számlálás sze-

rént Placentiában 6 saemé-

lyek no, egy íto , és egy

140 esztendostaláltattak lé-

gyen. — Nevezetes a' vs kör-

nyékében fekvö csatapi.ncz,

melly most Campremolde ,

(Campo morto) m yet visel,

itt verte meg Hannibal ama'

büszke Rómaiakat , Róma.

vs felépít. 525 eszt.ben

Ezen vs metíett kezdödik

ama' hires Romai út , Via

jEmilia , 's egész az Adriai

tenger partjáigjRiminiig vi-

szen. — Nem messze ide lát-

hatni am a ré#i Romai vs»

nak Velléjának düledékeit,

melly a' szomszéd hegyoek
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leszakadása által N. Kon

stantin ideje után lett oda;

és most a* Cs. Herczegné

kolcségével kiásattatik.

"Pian , Erdély orsz, falu Szász-

Sebesi Szekben, arany bá-

nyákkal.

Pianella , vs Nápolyi Kirs.ban

tulsó Abruzzó taraban 3120

lak.

Pianezzo , vs Piemontban Sar

dinia Kirs. 2000 lak.

Piano , vs Nápoly orsz. Terra

sokból, es Bellnno, Feltre,

Trevigio vsok falait moso-

gatván , a' Velenczei ten-

geröbölbe szakad , í'olytá-

ban 38 folyókat 's pataíto-

kat vészen magába ; csak

szálfákon járattatik. Ebböl

vonattatott egy csatorna,

melly Piavesellának nevez-

tetik , és Tcevigio tarto-

mány helységinek nagy

kbnnyebbségekre 's elöme-

netelekre szolgál.

di Lavoro tart.ban 6690 lak. Piben , Biben , Pedena , mvs

Pianoza , Planosia , sziget a'

Toskaniai tengerben , nem

messze Elba szigettöl 3—4

mfd kerülettel, 's igen ter-

niékeny földdel, de a' Bar-

báriai tengeri tolvajoktól Piazza, vs Siciliában

egészlen elnépetlenítetett ; Noto tart.ban 2424

most csak némely halászok

lakják.

Piaseczno , vs Lengyel Kirs.

Varsó oszt. 590 lak.

Piaski , vs Lengyel Kirs. Lub

lin oszt. 140 h.

Piaster , Piastra , Escudo de

plata , Spanyol pénz , fog-

lal magában 30 Reales de

Vellón , és ér 2 for. 4 кг. a'

Bécsi pénzbecs szerént. —

nemet Istriában egy hegyen

épült ; van egy kalh. pléb.

kórnyéke igen kies, és déli

drága gyümölcsökben gaz-

dag.

Val di

ház. és

13500 lak.

Vio , Pico , így neveztetnek a*

Francziáktól 's Spanyolok-

tól minden magos 's csúcsos

hegyek, a' franc/.ia Pie szó-

tól , melly kóvágó hegyes

csákányt jelent, mivel ehex

létszatnak az oly hegyek

hasonlítani. Ily csúcsos he

gyek e' következendök is-

meretessek

A' Török Piastra ezüst pénz, Pica"Adam, Adam-Picie,Adám

30 para, v. is 120 Asper Cörr. esúcesa Ceylon szigetben.

Pic de Gabisos, 1255 ölnyi ma

gos hegy a' Fr. orsz. részé-

ben esö Pyrenaeusok köztt.

Pie de Teyde v. Terreira , Pikó,

a' Kanariai Teneriffa szig.b.

áll , és 4,5 kr. és 1 den. az ér

téke a' Bécsi pénzbecs sze

rént. -— A'. Toskánai Piastra

<i for. 28 kr. — Piastrino To-

skánában = 27 kr. .

Piatek , Piontek , ve Lengyel

Kirs. Varsói oszt. Bsura fó

mellett 9.50 lak,

Piatek, vs Orosz bir.banWil-

no Helyt.

Piatha , vs Orosz Volhynia

Helyts.ban.

Piatrale. Rosa , (47O 7/ E. Sz.

42° 51'K.H.) hegy Erdély,

12420 (13278) lábnyi magos-

ságú , rég tüzofcádó hegy

vólt , de már 1704. évben

megszünt tüzet okádni ,

mellynek nyiladékjai mind-

azonáltal még most füstöl-

genek. Csúcsa Novembertöl

Aprilis végéig szüntelenhó-

val 's jéggel boríttatik.

Moldavia 's Bukovina orezá- Pic d' Orizaba , 1. Citlaltepetl,

gok határain. Pic du Midi , Francz. ország

Piave , Plavis , fóvíz Lombar- részében fekvô pyrenaeusi

di-Velenczei Kirs.ban, ered hegy 9036 ЦЬ. magos*

a' Tyrolisi határos Hava- Pic Egmont , Új-Seelandiában
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magos.

Fie long , Francz. orsz. Pyre-

neus hegy 1668 ölnyi magos.

Р/с Derby , 1. Peakof Derby

shire.

Fie de traído , Uj S pan yol orsz.

2364 lab magosságú.

Ficardia , hajdani tart. Fran,

orsz. északi vidékiben , két

különüs tart.kból állott, t.

i. a' tulajdon Picardiából,

mellynek egy része Isle de

France tart.hoz csapatott ,

és a/. Artoisi Grófságból. A'

tulajdoni Piccardia , mely-

rol itt a' 8/.ó , kornyékezte-

tik a' Brittusi csatornától,

Artois Grófs.tól , Hennegàu,

Champagne, Isle de Fran

ce és Normandia tart.któl;

nagysága 198 □ mfd 620000

lak. Eloszlott 2 fö részekre,

az éjszakiból állott a' Pie-

cardiai katona Helyt.ság ,

a' déli pedig Isle de France

kat. Helyt. kapcsoltatott.

Az éjszaki része ismét több

részekre , ú. m. az also 's

felsö Piccardiára osztatott

fei; ennek Amienois , San-

terre, Bermandois, és Thier

rache ; amannak pedig Ca-

lesis vagy is Pays réconquis,

Boulonnais , Ponthiou , és

Viemen kis tart.nyok vól-

tak ¿Hitó részeik. A' déli

rész Beau vaisis, Valois, Sois-

sonnais kis tart.kat foglalta

magában. Itt csak az észa-

ki része írattatik le Piccar-

diának , déîi része pedig

Isle de France leírásához

vagyon kapcsolva. Földe

tehát éjszaki Picardiának

Dagyobb részint róna 's la*

pály , és egyformán min-

denütt bft termékenységü ,

ámbár nem mindenütt e-

gyenlö szorgalommal mível-

tetik. Szftlotökeket ugyan

már a'leveg5 nem szenved,

de boségben nyújt gabonát,

külombféle gyümolcsöket ,

lent, jó rétjei, nagy mar-

ha csordákat táplálnak ,

méh tenyészetjei sem ese-

kélyek ; tenííeri hallal ked-

veskedik, 's csak egyedül

tüzi fában érez szükíéget.

A' föld gyomra köszenet,

vasat , timsót 's márványt

ád. Találni itt szurkos föl-

dt-t is. Lakosi Picardiának

jámbor , együgyti, becsüle-

tes, 's víg embereknek mon-

datnak , de egyszersmind

babonás , álrrok , 's ravasz

emberek is , mihelyest ter-

mészeti körökböl kiléptek.

Mind ezek mellett szorgal-

mas 's munkás foldmíve-

lök ; a' mesterségek 's mi-

vek is virágoznak, mutat-

ják ezt külombféle selyem,

pamut 's ször portékákat

kés/íto fabr. papiros mal-

mai, szép vás/.nat , patyo-

latot szövö székei , . üveghú-

tái , eserép 's köedenyeket

nyujtó fabr. Kereskedése is

szembetünft , ennek a' ten-

ger szomszédsága, a' számos

fóvizek 's catornák hatha-

tós elomozdítói ; nevezetes

ezek kozül a' Somme és

Scheide fókat egybekapcso-

ló csatorna. Most felsö 's

alsó Picardía tart, a' Som

me osztályt egészlen , és a'

Calaisi tengerzug oszt. egy

részét állítják.

Picciano , vs Nápoly orsz. tul -

só Abruzzo tart. 3740 1.

Picentinusok , földe : Plinius

szerént a'kôzép tenger par-

tyain , Minorca fokától Si-

larus vizéig ; befelé Hirpi-

nusok fóldéig terjedt el ;

Campaniához tartoztak.Fô

vsaiks Picentia fel gyujta-

tott, hoi most Evoli; Sa-

lezaum ("Salerno) Marcina

a' tenger mellett Juno Ar-

giva templomával.

Ficenum , Ager Piceans, ész.



та Adriai v. Superum ten-

ger , Aternus torkolattyá-

tól Aesis kifolytáig; ny.ra

Aesis viz, délre Apenninus

hegyek , bel. re Aternus viz

*kÖ7.ött, hol most az Anco-

nai Marchioság. Fó vizei

Treuentus (Trontó) Ater

nus (Pescara) vsai : Anco-

na, Numana, Potentia (Po

tenza) Firmum (Fermo)

CUpra, Fruentum , Hadria

(Atri) Auxinum (Osrao)

Cingulum (Cingolo) Tol-

lentium ("iolentino) 's a' t.

Pichincha , 15000" láb. magas

's ôrôké hóval 's jéggel be

fedezett tüz okádó hegy új

Granada orez. déli Ameri-

kában, metly ámbár több

esztendöktöl fogva már tü-

zet nem hányt mindnzon-

által hasadékiba beszo-

rúlt szelek bogése nagy ir-

tozásban hozza sokszor

szomszéd lakosit.

Picighettóne , Pizzighetone, e-

rôs vs Lombardi-Velenczei

Kir. a' Cremonai vidékben

3010 1. Adda fó mellett.

Pickern, falu Stajer orsz. Mar-

burgi ker. Bora e' Herczs.

ben termô legjobb boraî

közül való.

Pico , i. Pic.

Vico , eggyik Azori szigetek

közül, hossza 16, szélessé-

ge több mint 5 mfdnyi , je-

les benne a' Sz. Györgyi

Pic, és a' Villa das Lagu

nas ffthely.

rPico , Sierrade , hegység Spa-

nyol déli Amerikaban.

Picoimayo , la Plata , Fluvius

Argenfeus déli Amerikában,'

Potosí vsnál De los Char

cas tart.ban ered ,Paruguay

vizébe szakad , melly azért

Rio déla Plata nevet кар.

Picti , igy neveztettek id&yel

minden déli Brittannia la-

kosi.

Piatones, Santonokon felyül ,

Liger vize mellett Occáníg.

Nannetesek' szomszédságá-

ban ; fö vsok Limacum , v.

Pictavi. Galliában , Garu-

man túl.

Pi'eeAo,Pihow, tóth faluTren-

tsin Várm. jószántó fóldei,

fában való bóvsége , jó a-

gyagja, melly sok fa/.eka-

soknak kenyeret ád , mar-

ha tartása, és egy uras. ser-

fözö háza említésre valób.

Pie' de Luco, helys. hasonló

nevü tó mellett az Egyhá-

zi birtokokban Sabina tart.

ban.

Pié di Monte , helys. Nápoly

orsz. Terra di Lavorotart.

ban 4500 1. és egy Püspokség-

gel.

Pielberg , magas hegy Szász

orsz. Erzgebirgi líer.ben An-

naberg vidékiben.

Piémont, Pedemontium Her

czs» felsó Olasz orsz. Sardi-

niai Kirs.ban, febszik Lom

bardi-Velenczei Kirs. Hel

vetia, Savoja, Francz. orsz.

és a' volt Liguriai Társa-

ság vagy is a' mostani Ge-

nuai Herczs. között , ész.

ról és nyugotról a' Hava-

soktól , délrol pedig az A-

penni hegységektol kör-

nyékeztetik. Nagyéága 400

O mfd, mellyen közel <i

naillio lak. számláltatik ;

nagyrészint hegyes 's azért

is egy kevessé hideg tart.

Nevezetessebb fói : Pó.Vra-

ita , Maira , Stura , Tana-

ro , a' nagy és bis Doria,

Orea, Sesia, Scrivia , Cu-

rone , 'sa* t. Földe bátor

nagyobb részint dombos 's

kövecses , mindazáltal szá-

mosak itt a' bö termo

völgyek, kivált az említett

fók kôrnyékiben ; fóbb t.er-

mési : gabona riskása , borf

drága gyümölcsök , geezte-

nye, olaj 's szederfák , szar-

vas gomba ; kôvér rétjei

(
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szépmarhát, erdöikülömb- Vierre les ¡Melisey , vs Francz.

féle vadakat táplálnak ; a' orsz. Saône oszt. porphir

selyembogár tenyésztetés fa b. nevezetes.

is nagyon el terjedt Pierreport , Pierre-pertuis , Pe-

Asványok közül : ara- trapertusa, Jura hegye-

nyat, ezüstöt, vasat , 'ski- ken keresztül vágott szo-

vált szép márványt találni.

Lakosi , kik Olaszok 's R.

. kath. igen szorgalmatos 's

doJgos emberek, a'katonai

élethez különös hajlandó-

ságok tapa.-.ztaltatott. A'

kereskedés is пет csekély.

Ezen tart, hajdan legna-

gyobb réíze volt a' Sardi-

niai Monarkhiának, 1802 év-

ben a' Francziáktól elfog-

laltatott , es 5 osztályokra

ugymint Pó , Doria, Ma-

renífo, Sesia's Sturarészel-

tetett és Francz. bir.hoz

kápcsoltatott ; most a' Bé-

csi Congress. 83 Artie : sze-

rént egészPiemonli Herczs.

ismét Sardiniai Kir. régi li

ra birtokába jutott. Fö vi

benne Turin.

Tierna , Pientia , ve Toskanai

N. Herczs. Sienai vidék-

ben ; széke egy Püspökseg-

nek ; itt született ama Ha-

zánk törteneteiben ismére-

tes Kardinál Aeneas Sylvi

us, ki késñbbenPápának va

ros út Francz. orsz. felsö

Rajna oszt. vagy nyilván

Helvetiában , még a* rég

Romaiak munkájok.

Piertchnica , vs Lengyel Kirs.

Radom oszt. 75 h.

Pieszact , vs Bughoz пет mes-

sze ugyan ott. Lublin oszt.

P testing , fó Austriai Ens a-

latt levo tart.ban , ered eC

Gutensteini hegys.böl , fo-

lyik Loibersdorf felé , és

Salenau mvsnál két karok-

ra oszlik , eggyike ezeknek

nyug. ész.nak irányzottfu-

tásában Kaltengang nevet

nyervén , Himberg mellett

Triestinggel , Schvaer.hat-

nal pedig hasonló nevü fó-

vai eggyesíil ; a' másik kar

napkel.nek fordúlvánGram-

metneusiedel mellett Fis-

cha fóba keveredik.

Piesting, (Aleó és Felso) falu

Austriában Ens alatt, a'Bé-

esi erdö alsó fertályában

hason nevü fó mellett, bá-

dog és vas edény fabr.

lasztattván II. Pius nevet Pieterbok , legmagassabb hegy

viselt.

Pierii , p. Macedoniában la-

kott népség.

Vierius , Pieria , m. hegy Si-

riában a' tengernél , Ama-

nussal egyesült.

Pierre incite > hegyen épült

vár Rhone oszt. Francz,

orsz.

Pierre Buffiere , vs Francz.

orsz. Felsö Vienne oszt. 810

lak.

Pierre Fonds , vs Francz. Oise

oszt- 1000 1.

"Sierre Lntte , vs Francz. Dro

me oszt. 2.540 1. Berre fó

mellett, egy kfisziklán é-

pült bas tél y al.

napkeleti Afrikai Francz.

orsz. nevü szígetben 2520

láb. magosságu.

Pietola , (hajdan Andes') falu

Mantua vstól egyóra járás-

' ra Lombardi-Velenczei Kir.

ságban a' halhatatlan Ró-

mai Versköltßnek Virgilnek

születés helye , ki is elsö

kôlteménvit itt készítette,

és a* kinek emléke a' kör-

nyék lakosinál még most

sem alutt el , méllynek

szüntelen fen tartására a'

Mantuai kapu, melly An-

desnek nyílik , Virgil ka-

pujának, a' Poeta képével

hi ékesíttve , neveztetett,
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nembülömben a' volt Man- oltalmaztatik , szép egye-

tuai Herczegek vadaskert- nes , és széles utszákkal ,

jek is Pietola mellett, Vir- mellyek közül a' Szerzete-

gyil kertjének hívattatott, sek és a' Sz. Agoston templo-

mivel vélik, hogy e' szép mai nevezetessek.

vidékben sokszor mulatott Pietrkowa, vs a' Burkusi Posen

légyen a' költö. Itten Min- h. Herczs. .310 1.

ció , vize folytában Buona- Pietrkowicte , vs Lengyel Kir.

parte vezér a' mult század- Krakau, oszt.

nak vegsö esztendeiben a' Pieve, kozonségesen pléb.át

Római Versköltök királyát, jelent, különüs értelemben

diszes emlék oszloppal , igy neveztettek a' 68 kerü-

melly egy kertben építetett letek , mellyekre Corsika

templ.ból 's pyramisból ál- volt fei osztva, és mellyek

lott , tisztelte meg ; a' py- ismét 10 tôrvényszékekben

ramis 4 oldalit e' követke- 4 túl és 6 innen a' hegye-

zendö versek ékesítették : ken, foglalva valának.

Natali. P. Virgilii. Mar. Pieve , falu Tyrolishan Etsch

Sacrum. Anno VI. Reipub. kórnyékiben képekkel szer-

Franc. teszét járnak lakosi Né-

Primus. Ego. In. Patri- met, Magyar, Orosz, Svéd

am. Mecum. Modo. Vita. országokba.

Supersit. Aonio. Rediens. Pieve del Cairo, kis Lombar-

Deducam, Vértice. Musas. di-Velenczei Kir.sban Lo-

Primus. Idumaeas. Re- mellina tart.ban.

feram. Tibi. Mantua. Pal- Pieve Trezonigi , kis vs Lomb.

mas. Et. Viridi. In. Cam- Velenczei Kir. Cremona vi-

po. Templum. De. Mar- dékiben.

more. Ponam. Pignaus , vs Fran. orsz. Var

Propter. Aquam. Tar- oszt. 2240 1.

dis. Ingens. Ubi. Fletibus. Pigne , vs Piemontban Nizzai

Errat. Mincius. Et. Teñe- Grófs. 27,5 h. és 2280 1.

ra. Praeterit. Arundine. Pignerol, Pinerolo , Pinaro-

Rippae. lo, vsPiemontb. a' Sardiniai

Pietra , Petra, kis vs Genuai Kirs.ban Perousi vblgynek

Herczs.ben Sardinia Kirs. bé menetelén Cluson fó mel-

ban tenger partján. lett , gabonával , borral ,

Pietra, vs Napoly orsz. Terra 's szarvas marhával gaz-

di Lavoro tart.ban 2645 ^ag vidékben, 11000 1. egy

Pietra Mala , helys. Toskánai várral ; vagyon sejem, posz-

N. Hercz. a' Bolognába ve- tó , papiros 's más fabr. e-

zetö országút mellett, ne- zekben készült portékákal 's

vezetes mellette a' Radico- termésivel eleven kereske-

sa hegy , melly némelly- dést üz.

kor füstölögni 's égni szo- Pigney, 1. Piney.

kott. Piketberg, kbrnyékStellenbo-

Pietra pilosa , kis vs egy kö- schi ker. Kap orsz. hol de-

sziklán Istriában. rék dohány terem.

Pietra santa , vs Toskánai N. Pila, tóth falu Pozsony Várm.

Hercz. Vallechia hegy tb- Gidra fojóka mellett, mely-

viben , mocsáros kevéssé e- hen pisztrángok fogattat-

géséfftelen vidékben , egy és 2 deszkavágó , egy pa-

kbsziklán épült vár által piros, 1 kallózó 's örlö mal
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rnokat , meg egy réz haraor

erömivet hajt.

"Pilatus hegjre , vagy is Fracmont,

ko sziklás hegy Luzernai

tónak napnyugoti szélein

Luzerna haut. Helvetiában,

az említett tavat 5760 láb.

a' tenger színét pedig 7080

láb. f'elülhaladja. Az út e-

7.en hegyre erdñsége's azEg-

gen vôlgyén mégynfel,mely-

nek folytában számos ás-

ványos forrásokat találni ,

ezek közül a' nevezett Kalt

weber kútja leghathatos-

sabb. Nevé deák eredetü,

's jö a' mons pileatus sza-

vakból, mivel tetejét szün-

telenül felhök , mint vala-

melly kalap , fedezik. Eg-

gyik részében ezen hegy-

nek , melly a' Bründli ha-

vasnak (Bründler Alp) ne-

veztetik, és a' meddig telen,

nyáron lakosokat találni,

itt fekszik a* fenyofáktól ke-

rittetett Pilatus tava melly-

nek hossza 154, szélessége

78 láb. mélysége pedig még

eddig meg nem mérethe-

tett , ezen vizröl rég a' vé-

lekedésben voltak hogy az

abban fekvö Pilatus teste ,

mihelyest egy kö reé ha-

jítatnék , azegész szomszéd

tart.ra szélvészt 's fergete-

get vonna ; azonban való-

sága e' regének az , hogy

némelykor e' tóbol bis köd

emelkedik , melly segített-

vén más kornyülállásoktól

szélvészt okoz , vagy is en-

nek kôvetkezését elöjel-

lel szokta mutatni. Ta-

láltatik itt még egy ne-

vezetes, de egészlen be nem

fárható barlang , melly

lom, örölo malmok, sole-

rakó ház. Lakosi német

nytlvet beszélik, 'sszántás-

vetésbol , kivált pedig len

's hender mivelésbôl élôd-

nek.

Pillea, határ fó Galliczia kö-

zött, ered Pilica mellett

Silesiában , és Weichsel íó-

ba szakad.

Pilica , vs Lengyel Kirs. Ka-

lis- h oszt. 9,541. kik között

398 zsidók.

Pilis , nagy loth falu Pest

Várm Alberti és Üllo kö

zött , Beleznay uradalma,

2 díszes kastélyokkalmelly-

ben egy válogatott könyv-

tár , és egy luther tempi,

mal tündöklik , számlál 35

kat , 16З0 protest és 11 zsi-

dó 1. a' katholikusok az Ir-

sai pléb. tartoznak.

Vili*, Várm. Pest és Zsólt

Várm. eggyesíttve vagyon.

Magánossan véve hossza 6

szélessége nagy részint 3

mfdnyi ész rol Esztergom

Várm kel.röl a' Dunával ;

délrôl Tolna , és napnyug.

ról Székes Fejér Várm.kei

határos. Földe ész. részei-

ben hegyes 's dombos szép

erdökkel , és jó bort termo

szftllöhegyekkel, déli részei

ronák's termékenyek szánt í

ioldei. Bôvelkedik borral,

gabonával, gyümölcsel, fá-

val, dinnyével, 's hallal,

'sa't. L. Pest Várm.

Pilis-Csaba , 1. Csaba.

Vilkallen , (54° 45/ 19" É. Sz.

400 10' ia" К. H.) vs kele-

ti Prussziában , Insterbur*

gi ker.ben 103 h. és 1280 1.

pamutkesztyü fabr. és ser-

fôz-5 házakkal.

neb bémenetelén egy külö- Pill, helys. Angol Sommer*

nos kép oszlop látszatik. set Gr¿fs. Avon fó torká-

Pilgram, Cseh orsz. Kir. vs nál a' Bristoli csafornára

Tábori ker. 350 1. és egy gyönyftrü ki látással.

pléb val. Van itt egy posz- Pilhu , Pillavia, (54° 38' t8"

tó fabr.poeztótkallózó ma- É. Sz. 33O 36/ K. H.) vske-



leti Prusszíában Schalchern

ker.ben egy földnyakon ,

mellyeta' mindenfeie teres

kellemes Iii látás végett

PrusszusParadicsomnak ne-

' vez-пек lakosi , a' 12 lábnyi

mély Tief vagy Gatt nevü

tenger szorúlaton , a' fria

Half es ( a' keleti tenger

között 1^6 h. és 2100 1. i-

gen megvan erösittve; van

egyrévpartja,lak. hajókat é-

pítnek halikrát v.kaviárt ké-

, szítenek,halászatot 's tenge-

ri kereskedést üznek., Ide

nem messze fekszik O-Pil-

lan melly két falukból áll

Wogramból 's O Pillanból,

ennél látszik egyhegyenaz

ugy nevezett Vámház, most

a' hajósoknak jelül szolgál,

melly szerint a' révtól le

vó távól lételeket szokták

megítélni.

Pilnikau , Pelingau, Pilnikow,

1 15 h. álló vs Cseh orsz.

Bidschowi ker.ben egykat.

tempi.mal. t

Pilnitt, (51o o' 27" E. Sz.310

27' 30" K. H.) Királyi mu

lato kastély Szász orsz. 1

mfd Drezdától, Elbe fó mel-

lett díszes épületekkel 's

kertekkel Bors hegynek tö-

viben , mellette vagyon a'

30 h. álló Franz falu. Ne-

vezetes lett e' kastély azon

öszvejövetel által , melly

itt II-dik Leopold Császár-

tól II-dik Fridrik Wilhelm

Burkus Kir.tól 1791 évnek

August 24 napján tartatott

vala.

JPiljen, ker. Cseh orsz. hatá-

ros a' felsñ Palatinatussal ,

és Beraun, Bratawa 's több

más apróbb fóktól nedvít-

tetik. Lakosi juh tenyésze-

teikböl, 's kender mívelés-

¿61 élnek. Fabrikái 's kéz-

mívei is virágzásban van-

n«k. SzámláL 135500 1. 1»

vsokat, 24 helys.ket, 56 u-

radalmakat 's jószágokat.

Itten vagyon

Pilsen, Pilsena, (új) (49Э 44'

38" E. Sz. 31® 4' K. H.) fÓ

helye az említett ker.nek,

3 szabad kir. vs Beraun fó

mellett 460 h. 's 4900 1. Van

egy díszes Esperest teniplo-

ma, posta hivatala, 's szá-

mos posztó csinálói. Széke

a' ker.béli tisztségnek. Ke-

reskedése belsó termésivel

szembetûnô. Ide nem mes

sze Pilsnicz mellett találta-

tik az ugy nevezett sas ко.

A' vs kôzségéhez 32 faluk

tartoznak.

Pilszling , mvs Bajor orsz. al-

só Duna ker. 90 h. és 490

lak. kik foldmívelésból 's

marha tartásbtfl élnek.

PiUno , kis eleséges vs Gali-

tziában a' Tarnowi ker.

Wisloka fó mellett, kath.

lak.kal, egy kath. pléb.val,

Sz. Agoston Szerzetessei

monostorjával, 's vámház-

zal és 1 posta hivatallal.

Pilttard , v. Sola , eggyik a'

Barátságos szigetek közül

Australiában lakatlan.

Pilten, vs Orosz bir. Curland

Helyt. Vindau mellett, Sa

cken Hercz. birtoka , van

egy tulajdon torvény széki

Collegiuma.

Pimplia, hely. Macedoniában,

Axioson innen ; itt tartóz-

kodott Orpheus.

Pina, kis vs Spanyol orsz.

Aragonia tart. Ebrofó mel

lett.

Pinang, 1. Prinz Wales-sziget.

Pinarolo , 1. Pignerol.

Pinates , só aknák Carthage-

nától 3 mfd Spanyol orsz.

Murcia tart.

Pinchbeck , kis helys. Angol

orsz. Lincoln Grófs. itt mon-

dattatik a'Tomback(Pinch-

beck) feltaláltatás helye
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lennie.

Vinctehelf , mvs Tolna Várm.

i8i* kath. 12 luth, és 6 ¿si

do lak. a' kath. vaii itt egy

pléb.jok , jó bortermö , rá-

kász és teknyös békás hely.

Bindow, Pintschow, nemes vs

.Lengyel Kirs. Radomi oszt.

Nidor fó mellett 616 h. 'a

2000 1. van egy Gymnasiu-

ma.

Pindus , I. Mezzovo.

Pineda , 37' É. Sz. 19Э

14' K. H.) vs Spanyol orsz

mvs Vas Várm. a' K5szegï

jár.ban Pinka íóka mellett.

Számlál 134,5 kat. 451 prot.

és 17 zsidó lak. Van egy iv

rádalmi mulato kastélya ,

savanyú forrása , szftllö he-

gye , pléb.ja 's harmini га-

dos háza. Számos kereske-

dök 's mesteremberek lak-

ják. Posutó kézmivében fe-

jér flanel készíttetik. Birja

Battyányi Grófi familia.

Koszegtól 5 1/4 ora.

"Pinna, 1. Civita di Penna.

Catalonia tart.ban 2400 1. Pinne, nemes vs Burkusi

kik kereskedést üznek.

Pinega , vs Orosz bir. Archan

gel Helyt. hasonló nevü fó

mellett , melly itt a* Dwi-

nába szakad; veres fenyövel

bövelkedik.

Pinel , privilegiált mvs Cata-

loniábán Spanyol orsz. ban;

lai Po«

50 lak.sen N.Herczs.ben 10'

kal.

Pinneberg, urad. Holstein Her«

czeg birtokiban , nagysága

9 П mfd mellyen 30000 1.

Szamláltatnak , van tulaj-

don kormányrendjek. Fö v«

benne Altona.

minden csbtörtök nap sza- Pinneberg , helys. hasonló ne-

bad vásárral.

Pinerolo , 1. Pignerol.

Piney , Pigney, vsFrancz. Au

be oszt. 1460 1.

vü urad.ban 60 h. Pinnau

fó mellett , melly által a'

Pinnau nevü 50 házas fa-

lutól választatik.

Ping leang, vs Chen-si tart.ban Pinos, Pins, sziget, Cuba szi-
I " Í I O TT Jíl» /я Li 1. — — ' / 1 • • '

Chinában , 3 II-dik , és 7

Tll-dik rangú v&ok vannak

kôrnyékében.

Ping lo, hegyek köztt fekvö

vs Konang-si tart.ban, Chi

nában , nyólcz vsok vannak

alatta.

Ping-ngan , vs a' Korea fébzi-

getben , hasonló nevü tart.

ban Tatong fó mellett , A-

siában.

Pinguente , fó helys. èsz. Istri-

ában , Raspo birtokban ,

gabonával, borral , 's olaj-

jaltermékeny vidékben fek-

ezik , van egy régi hegyen

épült kastélya.

Vinkel, vs Portugallia orsz.

Beira tart.ban 5000 1. , ■..

Pinilla , Spanyol falu 's só ak-

na Alcarazhoz közel la

Mancha tart.ban.

Pinkafej , Pinkafeld , német
4 1

getének nyug. részén kôzép

Amerikában , 22 anglus mfd

hosszú és 4 széles ; nyug.ra

egy jó rév van benne.

Pinosa , kis fö vsa Majó Zöld-

foki szigetnek , nyug. Af-

rikában.

Pinsk , ker.béli vs Oros* bir.

Minsk Helyt. Pina fó mel

lett, nagy mocsáros kör-

nyékkel , számlál 4500 I.

kik között számossak a* zsi-

dók ; széke egy Görög eg-

gyesült Püspöknek , Jesui-

ták Cotlegiumának ; sok

itt a' bagaría timár.

jPí/ifeAPéntek,Pintach Píntyik

szab. Szász falu Erdély Fe-

jedl.Beszterc/e vidékén. egy

hiht Ekkésiával. Só forrási

jegyzésre méltók.

Pint , közönsegessen 2 ittzét

tévô nedvek mértéke.
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Finta , kis vs új-Kastiliában Piokowo , vs Burkus Posen N.

Spanyol orsz. Madridtól 3 Herczs. 500 I.

mfd. Piosasco, vs Piemontban Sar-

Pintogale , , Pinto-Gallo szép, dinia Kirs.ban ,318o 1.

erösitett vs Ceylon szig.ben, Piotrkowice , nemes vs Len-

nyug.ra , Ostindiában , egy gyel Kirs. Radom oszt. 31

koszálas révvel. ház.

Pin-yang , vs Chan si tart.ban Pipe,egy eredetiSpanyol boros

Chinában , 4000 lépés kerü- v. olajos edény,melly közön-

lete, nagya* porczellánnal ségessen 5 akót vagy is 200

jkereskedése. 6 H-dik, és 18. pintet foglal.

III-dik rangú vsok vannak Piperi , Peparethus, Archipe-

álatta. \ lagusi szigeteknek egyike,

Pintichow , 1. Pinczow. Europa partyain. Hires o-

Pintgau , ker. a' hegységek lajjal , és .tartos borral.

között Bajor orsz. Salzach Piperito, Privernum, Campag-

lter , Salzach fó keresztül na di Roma tart. Egyházi

fut ja 21400 lak. kik sok ló- bir.ban. E' vs .mellett van

herétvetnek, és szép lova- egy jókora, dugó v. parafa

bat, juhokat, 's kecskéket kérgü cserfa erdö , melly-

tartanak. Nagy erdöi szá- böl a' dugó kérgek hasí-

mos disznó seregeket hiz- tatnak.

lalnak. Pipli , vs és fö hely azon ne-

Piobesi , vs Piemontban 2030 vü tart.ban, Siam orsz.ban

lak. Ostindiában, riskásávál ,

Piomba , kis fö Nápoly orsz. gyolcsal, kattunnal keres-

tulsó Abruzzó tart.ban az kedik , és szép kertjei van-

Adriai tengerbe szakad. nak.

Piombino , Plumbinum kis Fe- Vipriac , vs Fr-n. orsz. Ule és

jedls. Olasz orsz. Toskanai Vilaine oszt. 3150 1.

N. Herczs. határi között, Piquigny , 1. Pequiny.,

a' tenger partján vagy is Pirana, (490 .29' 22" É. Sz. 31Э

a' Piombinói csatorna mel- 14' 19" K. H.Jkisvs hason-

lett, melly Elbaszigetét a' ló nevütart. ész. Istriában,

száraztól választja; nagy- fekszik egy az Adriai ten-

sága Ю □ mfd 1,5000 1. fog- gerbe nyúló fo.ldcsúcson

lal. Egy részét a' Marem- díszes révparttaí , melly

ma vagy is lapály mocsár Porto glorioso nevet vise!,

vidékekveszikbé. Külomb- Számlál 6000 1. kik sóval

féle viszontagságok után kereskednek és jó hajósok.

most a' Bécsi Congress. 100 Kornyéke a' kedves Ribo-

dik Artie, ereje szerint a' lai borokat nyújtja. 1810

Toskanai N. Hercz. ház- évben Januar : 21-kén az;

nak engedtetett örökössen. Angolok hajó seregiböl 10-

F5 vsa: , vôldôztettvén nagyöbb ré-

Piombino , (42o 55' 17" E« Sz' szint halommá változ-

28° io' 47" К. H.) vár ma- tatott.

gas kósziklán épült a' ten- Pirawart, falu Austriai Ens a-

gerre nyúló foldcsúcson; latt iévñ tart.ban Manharts

egy fejedelmi palotával , Berg alsó fert.ban Weiden-

4000 1. és egy jó révparttaí bach mellett 16,5 h. egy

Ploman , vs Fran. orsz. Creu- pléb val, kószén bányávaí>

ее oszt. 265 h. és 2280 1. 'a felettébb látogattatott

ferdôk



ferdökkel.

Vireo , Portus Piraeeus, rév-

part Athenas mellett.

Tirgtitz , Krsiwoklad , vár Ra-

kownitzi ker.ben , Cseh or.

ban. Itt hajdan a' Királyi

kincsek, ésfoglyokôriztet-

tek, mostH. Fürstenberge.

Ft'ri , róna, termékeny 's né-

pes tart. Loango Kirs. Al-

só-Guineáb. Afrikáb. mar-

hával , tollas baromfival,

's fával bövelkedik. Lakosi

jóféle erabereknek tartat-

nak.

Virietin , ker.béli vs Orosz bir.

Poltawa oszt.

Virkfeld, 1. Bfrkfeld.

Virkstein , falu Cseh orsz. Saa-

czi ker. viaszkosvászon és

— 177 —

a' mellette mivelt homo-

kos és mészkô bányákkal.

Pirnitz , vs Morva orsz. Igla-

ui ker. Briniczka fó mel

lett «88 ház.kal egy ré

gi szép kastélyal, pleb.val

3 Sz. Egyházzakkal, 1 syna-

gógával; számlál 2290 1. kik

közül 315 zsidó , van 2 or

lo i puskaporos , 'a egy posz-

tókalló malma, szép kert-

jei rétjei. Tartozik a' Pir-

nitzi Urasághoz, kétmvsok-

kal.

íirot , Romatiana , vsBuIga-

riában.

Pirot , vs és vár Nissawa fó

mellett Servia orsz. 1737-

dik, évbéli háborúban be

vétetett ugyan vitézeinkt&I.

ezonyeg fabr. Kinszky Gróf de ismét elhagyattatott.

Urad.

Pirmatens , Pirmensens , vs

Hessen - Darmstädti Hercz.

Hanau - Lichtenberg urad.

ban 40,50 1. 's egy kastélyal.

"Van egy katonai gyakorlás-

ra épített háza , rrtellyben

találtató szála 18 lábnyi

hosszú , 's 70 szélességü

Firsenstein , Pirschenstein ,

Pirstein , Pürstenstein, fa

lu Cseh orsz. Saatzi ker.

egy omladékos kastélyal ,

sz*ép Sz. Jósef kápolnájával,

olvasztó kemenczével, va3-

hámorral, drót, .örlö, desz-

ka vágó 's papiros malmok-

kal.

minden oszlopok nélkül 16 Virun-Dubrawa, föhelye a' Po-

kemenczékel , 's 40 ablakok- glizza szabad társaságnak.

kal. Jeles a' gyözedelem , Pisa , Pisae Colonia Julia,

raellyet itt 1793-ban Decern. ("43° 43' 7" É. Sz. 28o 3' 15"

14-kén a'Francziákon nyert

vala a' Vitéz Braunschweigi

Heroz. .

Pirn, falu felsñ Stajer orsz.

a' Judenburgi ker. Ennek

határain találtatik a' Pirn-

klauseni szoros út , hasonló

nevü hegynek töviben ,

melly mindazáltal már job-

ban az Austriai határokra

hajol.

Virná, vs Szász orsz. Meiszni

ker. Elbe vize mellett , 451

h. és 4400 1. karton , ka-

lap, harizsnya 's bör fab.

fik. és nem csekély keres-

kedéssel Közel ide à' Bur-

kusoktól 1758 évben elron-

tatott hegyvár Sonoenstein

HÜB. LEX.IV. DAR.

K. H.) régi, nagy's helyes-

sen épült vs Toskanai N.

Herczs. föhelye hasonló ne

vü vidéknek Arno vize part-

jain , melly a' vst keresz-

tül folyia ; napnyug.ra

Florencziától 10, a' tenger-

tftl pedig kel.re csak egy

mfdnyi járó földre. Pisavs-

nak , meííynek régen 1,50000

Iakosi voltak , népessége

újjabb idökben felettébb

alászállott,ugy hogymost

alig lakja 16000' lélek , in

nen útzái népetlenek , s6t

némelyikét fü 's gaz borít-

Í"a. Számlál közel 8ö Sz. Egy-

tázakat. Jelessé^ei közül

érdemelnek említéet a' fe

lá



ledeîmi nagy païota ; a' got-

husi izlésben épült teres

püspöki templom , mely-

nek boltozatia 70 nagy osz-

lopokon nyugszik ; itten

láttatik VII Henrik Császár

ékes koporsó köve ; a' tem

plom elfttt lévo piaczon áll

a* 188 lábnyi magos függö

torony , melly olly gôrbén

vagyon építve , hogy a* te-

tejérol lebocsájtott ónnehé-

zék a' toronynak tövitöl 15

lábnyira távozik; a' keresz-

teló kápolna (il Baptiste

rio) csupa fejér márvány-

ból, ieles echoval ; a' kö-

^zônséges temetö hely (Cam

po Santo) különös tulajdon-

ságával , melly abban áll ,

hogy minden holt testet

legfelyebb 48 ora alatt meg-

emészt , ezen különös föld-

je .12-dik század vége feló

a' Pisai hadi hajósereg

által Palaestínából ho-

zattatott , melly tudniillik

I. Fridrik Császárnak . a'

keresztes háborúban segé-

dül vala ; itt találtatik töb-

bi között ama pompás ko-

porsókó , mellyet N. Frid

rik Burkusok királya itten

megholt kedves Algarotti

komorhyíkjának em'elte-

tett. Többi templomai kö-

zött kiváltképen tündöhlik

a' Sz. István' vitézzi tem-

ploma, ékes oszlqpjai, kép-

jei , 's mesterséges nagy or-

gonája által. Látásra mél-

tó .a' 3 betegaket gyámoló

nagy ispotály is, Széke egy

Universitásnak , melynek 4

Colegomai jól elrendelt csil-

lagvizsgáló tornya , füvész

kertje nevezetessek.Jelesége-

ihez tartoznak még a' nagy

fegyyer tár ; a'- börzse ; az

Italianak vagy is Sacche-

tiana Academia ; a' vásár-

piaezon felállított B6ség la

ten assaony képoszíopa, és

a' három díszes köhidak,

mellyek kozíil az eggyik

csupa márványból épült.

Kézmívei ko/.ül tehetöseb-

bek -. az aczél 's arany mü-

vészi , olvasztó mühelyei ,

bársony, taíota, cziez í'abr.

's számos óráji. Italra szol-

gáló vizét csatornája nyujt-

ja. A' portékák könyebb

általvitelekre Pisától Livor-

noig egy mesterséges fó vo-

riattatott; mellyben a* ha-

jók evezök helyet mester

séges kerekek által hajtat.

nak. Másfél mfdnyire a*

vstól találtatnak a' Písai

hires meleg ferdök,melly ek

1742 az ispitály kolcségin

újonnan felépíttettek ; jöve-

delme azemlített ispitályé.

Vhania 4 kereskedö hely az

Angolok bir.ban kôzép S'e-

negambiában Afrikáb. fel-

sö Jani Kirs. Gambia fó

mellett, ennek torkától 40

mfd a' hol még a' tenger

ár szembetünö.

Yisano , vidék a' Toskanai N.

Herczs.ben a' tenger part-

jain, róna 's mocsáros, de

általjában termékeny kö-

vérfôldel. Fö vs benne Pisa.

Viiatello, kis fó Romagna tart.

ban az Egyházi birtokok-

ban, melly nem messze a'

tengertöl Savignano fóval

eggyesül. Az elött Rubico

nevet viselt, ésa' tulajdon

Orosz orsz. Cisalpinai Gal-

liától választá.

Viscataqua , 1. Pascataqua.

Pisch , fó viz Lengyel Kir.

Plock pszt. ered a' Spirdin-

gi tóbói és Nowgorod melr ■

lett a' Narew vizébe szakad,

bövelkedik angolnával , és

ladikokat bír.

Pischntz, falu alsó Staler orsz.

Cilley ker. egy közel lév6

hasonló nevti eroséggel.

Nem messze ettöl találta

tik egy ЪЬ vizü '» rákkal
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tellyes patak, mellynek vi- toznak.

ze télen 's nyáron egyenlö Pisidia , tart. lt. Asiában , del-

mértékü , hanem nyáron re Pamphilia , ny.ra Caria

tiszta fejér 's hideg, télen ész.ra Phrygia, kel.re Isau-

pedig kékes 's lanyhosszo- ria között. Hegye Taurus;

kott lenni, forrásitól kezdve Lakosi hajdan Solymusok:

40 malmokat hajt,és tovább vsai : Oroanda, Sagalassus,

még n, mellyek egészesz- Termessus, Selga , 'sa't.

tendö által órülhetnek. Pisino , 1. Mitterburg.

Pischaur, Peshauer , Pescha- Piskolt , ravs Bihar Várm.ben,

wer, tart, keleti Persiában, JKörtvelyestöl 13/4 óra, F.

Kabul vagy Kamel fónak U. Rhédey fam. Lak. Magy.

mind a' két részein , melly Oláhok , kat. ref. vásáral;-

itt az Attock késobb Indus kal.

vizébe szakad. Földe ter- Pisogne , helys. Lombardi-Ve-

mékeny gabonának min- lenczei Kirs. Bresciano tart,

dennemeivel; levegójeme- Iseo tót ól ész. kel.nek 2000

leg 's egéséges. Fö vs ben- 1. egy révpârttal , vasbá-

ne : ■ nyával és kereskedéssel.

Pischaur , (34o 25" E. Sz.) Ka- Pissa , 1. Pregel.

bul fó mellett, nagy , régi Yitsevache , szép víz zuhanás,

's népes gazdag kereskedö Sz. Mauric.ztól délnek közel

vs India , Persia és a' Ta- Rhone fóhoz Simplón oszt.

társág köztt virágzó keres- Francz. orsz. Itt Salanche

kedésnek Ierakodó helye. A' patak 270 lábnyi magos

KereskedökHindusok 's gaz- hegyröl nagy zugással le-

dagok; zsidók , kik jólbir- rohan , és szép ködfelhöket

ják magokat, a' köz véde- okoz , mellyben a' napsu-

lem alatt vannak. gári gyönyörü szivárványo-

Pischelsdorf , mvs Stajer orsz. kat formálnak.

Graeczi ker. 70 h. és egy Pisto/a, Pistorium , (43° 47'

« Esperest plébán.val. 1762- E. Sz. 28° i7' 54" K. H.)

ben nagy károkat szenve- régi vs Toskanai N. Herczs.

dett a' tüz által. ben Florencziai vidékben

Pischely t Pisseli , mvs Cseh Stella fó mellett 11000 1.

orsz. Kaurzimi ker. 76 h. egy várral, egy Püspokség-

egy kastélyal, 's kath. pléb. gel, és drót fabr.

val, Fekvése dombos, azért Pittole, a)Spanyol arany pénz,

száraz nyarakban viz nél- 80 Reales de Vellonból áll,

kül szükölködik. és 8 forint, 's -.6 xr, tészen

Pisciota , Vs Nápoly Kírs. ha- a' Bécsi pénzbecs szerént.

sonló nevü innensö Hercze« b)Genevai aranypénz,foglal

2640 J. 10 Livr. Corr. В pénzbecs

Viseowice, 1. Peiskretscham. szerint 6 forint ,5,5 krajcz.

Vitek , Piseca, szabad Kir. ker. c)Piemonti aranypénz 24 Li-

béli vs Prachini ker. Cseh re, B. pénzbecs szerint 11

orszl Watлvva fó mellett 319 forint 2 krajcz. Német Pis-

h. 's 3000 1. Van eery kath. tole pénzek alatt órtetet-

Gymnasrimja , vászon 's nek Augustd'or , Carld'or,

pamut l'ézmívei , foldmí- Christiand'or , Fridrikd'or,

veíése, 4.a egy Esperest tem- Georgd'or , 'sa't. arany

ploma. A' vsi közseghez pénzek, Tôrvény szerint 8

meg egynehány faluk tar- for. 4 xr értéküeknek kel

12 •
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ïene ïenni , de általjában Pithiviers, ("48° ю' 26" É. Sz.

csak 7 f. 54 krajcz érnek. 19o ,5,5' 9" К. H.) kis vs es

fistyn, mvs Gallicziában Sta- ker. béli fôhely Fran. Loi-

nislawi ker. só fôzésekkel. ret oszt. Oeuf patak mel-

Pisuerga , Pisoraca , fó Spa- lett 710 h. és 3100 1. gabo-

nyolorsz. ered az ó Casti- na's sáfrány termesztése,va

lia! hegységekbôl , és nem lamint is pástétommal va-

messze Valladólidtól a' Du- 16 kereskedése nevezetes-

eroba szakad. sek.

Pitcairni siigetek , Davis fok- Pithynti , 1. Pitynsi.

tól npm messze feküsznek Pitigliano , 1. P. Petigliano.

ész. Amerikában. Charteret Pitino , fó Siciliában , Val di

Filep nevezé igy öket az Daeraona tart.ban melly a*

1766—69-dik évbéli útazásá- Tyrhenumi tehgerbe ora

ban Pitkairn ib kapitány lik.

íia nevéról , ki ezen szige- PitrAow, 1. Petrikau.

teket elöször látá meg. Piuchén , Bicina, kis vs Brieg

JPitcairi tn'get , (fio° 1' D. Sz. Herczs. Alsó Szileziaban

116Ñ..H.) lakos nélkiii. lát- 267 h. 'sl2.3l.kik sokvász-

szó sziget Australiában , nat szövnek. Hajdan széke

kornyéke ¿ teng. mfd té-, volt egy Püspokségnek ,

tetík. melly innen 1752-ben Bres-

¥itchincha , 14863 lábnyi ma- lauban által tétetett.

gos tüz okádó hegy Quito Yitschiai , 1. Siam.

tart. déli Amerikában eg- Fitten, mvs Austriai Ens a-

gyik az eddigisméretes leg- latt levo tart.ban, Bécsi er-

magossabb hegyek közül. dö felsö Negyedben közel

Fiteä , fó viz Svécziában , Trasen fóhoz egy kastélyal.

melly eredetit vévén a' Nor- 48 h. e's pléb.val.

vegiai hegyekböl a' Bott- Fittenwen , helys. révparttal

niai tenger öbölbe ürül. (56o 12' E. Sz. 50 9/ K. H.)

Pitea Lappmárk , tart. Svéczia a' Fife Grófs. kftzép~Skóczi-

Lappmárkban Luleä Lapp- ában , jó halászatal, 's kó-

mark és Umeä Lappmark szén bányákkal.

tart. között. Pittsburg, egykor Du Quesne,

Fiteä, Pitovia , tengeri vs fö vsa Alleghany Grófság.

Svédi Westbottn tart.ban Szabad eggyesült Pensylva-

hasonló nevü fó torkolatja nia tart. ész. Amerikában.

mellett, mellyen keresztül Alleghany és Monongahela

itt egy köhid vezet. Lak. fók egyveledéseknél , mel-

száma 810 mégy, kik hajó lyek ezután Ohio nevetvi-

épitésbôl 's vitorla vászon selnek , ¿00 h. 3560 1. 4-

Jtészítésból élnek , van egy nyomtaVó mühelyel , egy

révpartja. Hajdan bellyebb üveghutával , és egy vasat

feküdt a' szárazban , de az öntö fabr. Itt van a' Phi-

1666-dék évbéli porrá égés ladelphia , Baltimore , és

után a' tenger partjaira Alexandria vsokbóí jövö

belyheztetett. O-Piteä most portékáknak lerakodó he-

egy nagy falu szép róna- lyak , mellyek az Ohio és

ságban. Kentuky tart.nyok , vala-

Vitett, kis ys Oláh orsz. melly- mint is a' Natcheei Miesi-

nek vidékiben jó borok te- sipi mellett Louisianában

remnek. fekvó szálítvány szükségi



nek kipótolására kivántat-

пак; nem külömben lera-

kódó helyek ал Alleghany

és Monongahela folyók kör-

nyekiben találtató számos

szálitványok termésinek ,

mellyek az Ohió és Missi-

sippi folyók által a' Floridai

tengeröbölbe víletnek. Ä*

vissza vitel bér nagyobb ré-

szint börökböl álL Pitts-

burgban és Ohio környe-

kiben nagy hajók épitet-

nek , mellyek tulajdon fold

termésivel Uj Orleanba ,

és onnan a' világ tengeren

nagyobb útazásokat tesz-

nek. ■ • ,.:..»:

Vitt jziget, Brittaniai szíget

Nutkasundban ész. Ameri-

kában. . v

Pitt fitja t Australiában , Uj-

Gvineat Gilolotól valasztja.

Pitjuti y Pithyusi szigeteknek

neveztetnek a' csekély né-

pességel biró Yvica , For-

mentera és más némelly

szigetek, mellyek a' küzép

tengerben Spanyol orszig

partjai felá feküsznek, egy

részit a' Majorcai birtokok-

nak állitják , 's a' Spanyo-

lokhoz tartoznak. Neveket

kozonségessen a' Görög xi-

twç szótól származtatják ,

melly szó fenyö fát tészen,

mivel nagy részint fenyö

erdöseggel fedeztetnek az

említett Pityusi szigetek.

Viura , fö vsa hasonló nevü

tart.ok déliAmerikában, ke-

. reskedése tárgyát Cascaril-

le , pamut , 's ôszvérek te-

szik.

Pizzigketone , Pícelo, 1. Pici£-

hetone.

Vitto , Pitium , vs tulsó Cala

briaban Nápolyorsz. melly

az 1783 eszt.béli rettenetes

föld indulás által nagy ká-

rokat szenvedett , de most

ismét felemelkedett, 's szép

épületekkel ki ékesftetett.

Itten Joákim Murat vólt

Nápolyi Kir. 1815 eszt.nek

Octob. 13-kán , igyekezvén,

a' népet torvényes Fejedel-

me eilen fell lázitani, meg-

fogattattván halálra itélte-

tett 's agyon lövettetett. Ez

alkalmatossággal Pizzo vs-

nak Kir.ához mutatott hiv-

sége , fényesen jutalmazta-

tottmeg u. m. jövendöben

Pizzo vsa.leghívebb vsnak

nevével fog kérkedni; rain-

den mostani 's jovendóbélí

eloljárói hivataljaik végze-

téig arany emlék pénzek-

kel fognak ékesítetni. A'

vs minden élelemtôl adatt-

ni szokot vámtól felszaba-

dittatik. A' szükséges só

eszt.nként ingyen fog a' vs

nak adatni. A' tenger part-

ján diszes emlék oszl'op fog

emeltetni , melly a' késôb-

bi világnak e' vs ragyogó

privilegyiumjait , és ezek-

nek okát hirdetni fogja.

Vino di Gutto, vs Sziciliábán

Val di Daemona tart. 630

h. és 3520 lak.

Vlabennee, vs Francz. orsz. Bre

tagne tart.ban Finisterre

oszt. 3250 lak.

Vlacentia , 1. Piacenza.

Vlucentia , ( Plaisance ) fö vs

Neufoundlandi Helyt. ész.

Amerikáb. az Angolok bir-

tokában , Cap Racetól nap-

nyugotnak hasonló hevík ©-

böl mellett , melly itt 16

tengeri mfdnyi szélességü ,

's eo lab mélységü ; enged

jó révpartot, székea' hely-

tartónak 's egy kanczella-

riusnak.

Viaeswicz , falu Silesiáb. Strie-

gaui kerül. egy öszve от-

lott kath. templ.mal, melly-

beniooeszt.nél régibbép ko-

porsók 's testek találtatnak,

Vlaffeyen , helység Helvetia!

Freyburgi kant.ban Sense

fó mellett.
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Vlaine , folyó Lotháringiában homohos szigetek Sierra-

melly Raon mellett Meur- Leonai partokon felsö Gui-

the folyóba szakad. neában.

Plaitance , vs Franczia orsz, Plaquemine , t erosség Louisia-

Gers oszt. Adour mellett, niában, Új-Orleans alatt 6o

1260 lak. ' m , mfd téglából vagyon emel-

¥laitance , város FrancziaLot ve) és 12 ágyús batteriák-

oszt. 600 lak. kaí erösittetik.

¥la¿saneс , bis erdôségei 's vi- Plasencia , (39o 52' E. Sz. 12o

zi mesterségei miatt gyö- 30' K. H.) vs Spanyol orsz.

nyorüséges mulató hely , Éstremaduratart.ban Xente

Páristól 2 óra járásraFran- folyó mellett 460a lak. egy

czia orsz. Püspokséggel , és vizárko-

Plaitance , 1. Placentia. lással.

"Plan, Plana, helyessen épült Plasencia, város Spanyol orsz.

ve Cseh orsz. ("49° 52' ,55" E. Guipúzcoa tart.ban Deva

Sz. 30° 20' 38" K. H.} Pilsni fó mellett 1300 1. kik fegy-

kerül. 430 ház. egy régi kas- ver, kés 's olió portekákat

téllyal , pósta hívatallal , készitnek. ,v>.

kath. pléb val, posztó fabr. Plask , Plonsk , város Lengyel

galiez és timsó aknákkal. Kirs. Plock oszt. 1700 lak.

Plancy , vs Francz. Aube oszt. Platki , falu Horváth'orsz. Ká-

600 lak. Aube i'ó mellett. rolyvári vidékben, egyszép

P¿a/i¿anPlanianyPlaniasynaad kath. és Görög nem eggye-

Lindama, mvs és majorság suit pleb. tempi.mal , egy

Kaurzimi ker.ben Cseh orsz. kastéllyal. Széke a' Károly-

77 ház. Cs. Kir. postával, 's vári Görög Püspöknek.

kath. pléb. val. Nevezetes Platt , eltörlött hires Czisz-

lett az 1757 eszt.ben itttör- terczita Monostor és falu

tént csata végett , melly- is Cseh orsz. Rakoniczi ker.

kôzônségessena' Kollini cea- ben Strela fó mellett 28 h.

tának neveztecik. számlál ; földe kôzép szerü

Planina, mvs Kraínban fek- termékenységü.LakosiCseh

szik hegyek között. Lakosi nyelvet beszélnek.

nagyobb részintaz erre ált- Plattenburg , hegyen épült vár

láro Triesti portékák fuva» Bajor orsz. Main kerül. kö-

rából élôdnek. .'. '. z*l Kulmbachhoz, egy orsz.

Planina , (Alben) szélyel fek- archivumjávab:

vö falu Krainban a' Lai- Plata, 1. Rio de la Plata,

bachi ker. felsö Szava vize Plata, sziget , del Zur tenge-

mellett , érez bányával, ren , Quito tart. déli Ame-

Planitta, rég Inachus folyóvíz rikában, 4 mfd hosszú és

Moreában. .* ,,, 1 \fo széles. ..:(;•■;■: .

Planitz, falu Szász orsz. Voigt- Plataeae , v. Platea , régi, már

landi kerül. Zwickautól egy Homerustól említettvs Ky-

órányira , egy már több thaeron vizénélBoeotiában,

eszt.döktöl égo köterülettel, a' Marathoni ütközetre 100

melly uffy meg melegiti a' ember segítséget küldött az

ffíldet, hogy a* le ésett hó Athenébélieknek ; és a' Per-

ritkánmaradfekvea'foldén siai , Mardonius alati vólt

Planita ? fó Sacaniában Mo- seregnek veszedelmétól el»

reában , melly a' Nápolyi hiresedett ; nem akarván ,

öbölbe szakad, hodolni a' Thebaiaknak, e»

Plantani tiigeteh , g lápályos's zektöl elpusztíttatott.
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Platamona, fó 's vs Macedonia- Plaudrin, vs Francz. orsz. Mor-

ban a' néhai Görög orsz.ban bihan oszt. 2010 lak.

Thessalia feie. Plaue, Plawe, Plauen, nemes

Víate, nemes vs tulsó Pome- mvs 154 ház. és 750 lak. a*

raniában , Ostenschi ker. Brandenburgi kôzép Márk-

Rega mellett 122 h. és 650 1. ban, Havel folyó , és egy

Platow, Plotho , Burkusvár 's nagy tó között, melly utol-

tisztség Magdeburgi kor- so az 1745 évben elkészült

nyékben , törtsök haza egy Fridrik csatornája által az

igen régi nemes hasonló ne- Elbe fóval öszvekapcsoita-

vü familiának, vannak posz- tott; ezen Plaueni Fridrik

tó szövö székei, 'g fávalke- csatorna 4 1/4 mfd. nyúlik,

reskedik. és fenekén 22 , felyebb 26

Vlatten, bánya vs Cseh orsz. lábnyi ezélessegü. .

Ellnbogi ker. 190 h. és 1970 Plaue, 1. Plau.

lak. kik czin, e/.üst és vas Plauen, fovárosa a' Voigtlandi

bányákat mivelnek , van. ker. Szász orsz. Elster folyó

egy kath. pleb. temploma mellett 555 h. és 6080 lak.

's kápolnája. van egy gymnasiuma, pa-

Ylattenberg , palakö bánya mut, fátyol, 's katton fabr.

Mátt vjdekiben Helvetiá- P/nM«i,faluSzász orsz.Meiszeni

ban Glirus kant. mellyben ker.b. Dresdához 1/3 óra.hol

szép asztal 's iró táblák.ha- kezdödika'hasonnevü tájék,

sítattnak. , mellyet öntöz a' Weszeritz ;

"Slattenburg , nemes jószág 's sok kftszén találtatik fpldéb,

kastély hasonló nevü ker. Plawi-tó, Mecklenburg Schve-

ben Prie^nicz mellett 2 1/4 rini Nagy Herczs.

□ mfd terséeü 4130 lak. Plawno , nemes vs Warschau»

Plattensee , 1. Balaton tava. Kaiisch oszt, Varte fó mel-

Ylattling , diszes helys. Bajor lett 5j ház,

alsó-Dunai ker. 140 h. 945 1. Pleaux, vs Francz. orsz. Can-

Plaitshourgh , vs, 460 lak. sza- tal oszt. 2.Ç80 lak.

bad eggyesült New-York Pledruu , vs Francz. orsz. ész,

tart. és*. Amerikában Clin- partok oszt. 2500 lak.

ton Grófs. Pleine Fougères, vs Francz. III»

Platsch, magos hegy gyönyörü és Vilaine oszt. 2720 lak. ,

kilásással Stajer o.'sz. Mar- Pleinfeld, nagy mvs Bajor orsz.

burgi ker.ben Ehrenhausen felsö Dunai ker. Van benne

's Marburg között; ezen ke- egy tôrvény szék, 's kör-

resztül ména/.országút;van nyékibeû találtatik

benne szép fejér márvány csú járó hely HeSligenblut,

bánya, és sok köve vált csi- Pleishe , kis fó Neumark tart.

gateknök találtatnak. ban Prussziában , Spiegel-

Ylau, Plauen, Hercz. Schwarz- burgnál ered , és Aurithnál

burg-Sonderhaus vs Turin- Odera vizébe szakad.

giában Gera mellett, az Eh- Pleisse , Plissa , kis fó Szás»

renburg nevü hegyen épült orsz. melly Steinplásze fa-

kastéllyal. lu nteilett Voigtlandi ker,

Plau, Plaue, Plage, mvs a' ered, folyik Leipzig mel-

Mecklenburg - Swerini N. lett , és Halle 's Merseburg

Hercz, hasonló nevü tó mel- vsok között Vermlicznél a'

lett .580 h. és 2060 lak. kik Saale vizébe keveredik.

posztót 's darakását készi- Pleisvedl, Pleysvadl , nivároi

tenek, Cseh oraz. LeutmeriUifcer,
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иб ház. és egy plébániával.

Fold , len , és gyümölcs mi-

velesböl élôdnek.

Tlelan , vs Francz. Ule és Vi

laine oszt. 2920 lak.

Tlelo , vs Francz. orsz északi

partok oszt. J040 lak.

Vlemet , vs ugyanott 2330 lak.

V/emy, vs ugyanott 2600 lak.

Vlencia , alkalmas révpart

Spanyol orsz. Biscaya tart.

ban,

Vienoglio , ve Török Horvát

orsz. Széke egy görög Püs-

poknek,

Viesa , vs Orosz birodl. Kos

troma Helyt.Wolga mellett,

Ylesehen, nemes vs Warschaui

Kalisch oszt. 1630 lak.

Vleskow, v. Pskow, Helyt. O-

rosz birodl. Peipus-tótól

délkeletnek , Sz. Fetérvár ,

Nowgorod,Twer,Smolensk,

Polocsk , és Riga Helyt.tól

kôrnyékeztetik , térsége

i°45 Cl rnfd. tészen , mel-

lyen 698000 lak. élnek. I*e-

vegöje mérseklett, 's keves-

se nedves , de altaljában e-

légséges. Földe lapályos

kevessé dombos, 'snémelly

helyekben mocsáros. Föbb

folyói : a' Duna , melly itt

ered , a' Welíkája, Lowat ,

Szelon, Toropes, Polista,

's a" t. Tavaiközül: a' Ples-

kówi, meliy a' Peipus tóval

öszvenem kapcsolva, Podso

Woiskoe nevezetessebbek.

Termékénysége kôzép rendu

nagyob szorgalombo termo

szantóíoldekké valtoztat-

hatná. Erdôségi számossak

az abbah tartozkodó va-

dakkal. Lak. nagyobb ré-

szint Oroszok , ezeken kivül

Finnok, és Lettek is talál-

tatnak ; élnek a' foldmíve-

lesböl 's termesztenek ífa-

bonát , lent 's kendert. Fa-

brikát itt hijjában keres

valaki. A' kivitel portékák

gabonából , lenböl 'а Ken-

derb51 , fából, bagaría bör"

böl, viasz 's mézbo), legin"

kább pedig halakból álla-

nak , mellyekböl évként

közel 80000 Rubel, kihor-

. dattatik. A' Helyt. most 6

ker.ekre vagyon elosztva ,

u. m. : Pleskow , Ostrow»

Opotchka, Pon how, "Weli

kája, Lukij, és Toropez. Itt

vagyon :

Vleskcw, r. Pskow, (s7° 46'

i.5"É.Sz. 46o 3' 45" K. H.)

régi megerösitett vs Weli

kája és Pskow folyók kö-

zött, Pleskowi tótól 2 órá-

nyira, Sz. Pétervárától ko

zel jo mfd. számlál 1900 h.

mellyek közül csak 100 van

köböl épittve, a' többi mind

faház ; 16 tempi, ezek kö

zül egy a' luth, és három

görög klastromokat szám

lál, széke a' Görög Püspök-

nek , egy Pap oskolának,

's egy nemzeti iskolának.

Lakosi, kiknek számok 8000

mégyen jó bagaría böröket

készitenek ; és szembetünö

kereskedést , mellyet egy

évbéli vásár elömozdit , üz-

nek.

Plesovcze , Pelsöcz , mvs Zo-

lyom Várm. az alsó jarás-

ban Bucsához 3 ora. Szám

lál 97 kath. és 1 142 luth. lak.

A' Dobronivai nrod.hoz tar-

tozik , és Szász mvárosnak

filiája.

Flesz, szabad rendbéli urod.

Felsö .jiileziában Galiczia

szélein , Anhalt - Kötheni-

Plesz Her. birt. b. Nagysága

25 П mfd , mellyen 60990 J.

számláltatnak. Nagyobb

rászint róna ; gazdag vas-

sal , koszénnel , gyeptozeg-

gel , fával, vadakkal's hal-

lal , két folyóktól , u. m.:

Weichsel, és Prszemsza vi-

zeitöl nedvittetik. Fö város

benne :

Pietz, vs Weichsel fó mellett



i85 —

390 h. es 2270 1. van egy rengeteg Sizikammai ег-

szép kastélya , kalap, bör , döktßl kôrnyékeztetik. Jó

viasz, és harisnya fabri- épitésre való fával bôvel-

kái; a' kath. szép plébánia Itedik, melly vizen Кар vs-

Sz. Egyházok vagyon ; a* ba vitettetik.

luth, is egy könyörgö há- Pleurtuit , vs Francz. orsz. Ule

zok 's iskolájok. ás Vilaine oszt. 6600 lak.

VIesz , 1. Josefstadt. Ylewglie , fb vsa Török Her-

Plessala , vs Francz. orsz. ész. czegovina tart. Széke egy

partok oszt. 3060 lak. - ■ Görög Püspöknek.

Vlesse, régi omladékos kas- Pleyben, vs Françz. orsz. Fi-

tély , és az elött szab. urod. nisterre oszt. 3970 lak.

Leine mellett , Göttinga YHertingen , falu Wurtemberg

kôrnyekében , a' vstól fél orsz. Rothenburgi ker. 1750

mfdnyire. Birja az ide tar- lak. kik nagyobb részintta-

tozó falukkal : Bovenden, kácsok. Ко/. el ide van a'

Angerstein , Eddiggehau- Királyi mulató kastély Hol

sen , Riershausen , Holze- henheim pompás épületek-

rode 's a' t. Hasso - Kasseli kel 's ékes kertekkel.

Landgróf. Pliniana , 1. Torno. '

Plesie, vs Francz. orsz. Alsó Plitviza , puszta vidék Hor-

Loire oszt. 3640 lak. váth orsz. délirészeiben Oto-

Pletsier-Rojainvillier , falu Fr. tschánikat. ker.ben Zeng vs-

Somme oszt. harisnya kéz- tól tized fél ora járésra; ta-

- ^mivekkel. láltatnak benne 8 tavak

'Sleisure, fóvíz Graubündeni legjobb pisztrángokkal 4 'i

kant. Helvet. a' Rajna vi- szép vizzuhannásokkal.

zébe szakad Plochingen , falu. Wurtemberg

Pleszow, kis vs Warschaui Ka- orsz. Rothenburgi ker. Ne-

lisch oszt. . -citar fó mellett, a' hol ей

Pleternicza , mvs tót orsz. Po- a* Fils folyót magában fo-

sega Várm. F. U. Szvetits gadja; itt van egy szép nagy

nemes uraság. Számlál 835 ,fa hid egy bolthaitással ,

kath. 32 ó-hitü, és 15 zsidó mellynek hosszassága 180

lak. tulajdon pléb. és szent- lábakat tészen; számlál 1800

egyházzal, lovas kaszárnyá- lak. ; n > Л

val 'sa't. fekszik Orlyava Plock, (mond Ploczk) Len-

fóka mellett Poeega vsától gyel Kirs. osztály nevé,

1 ifl óra. foglalt я.50 □ mfd 316000 1.

Pletecherklause , megerftsített kik közul 22908 zjidókvól-

szoros út Flitsch mellett a' tak. Nagyobb részint róna,

régi Friaulban. 's homokos; bóv erdökkel.

Plettenberg, vs Márk Gráfs, Fö vsa: .

Else és Oester folyók kiw*tt, Plock , Ploscum , (52° 33' 3"

hegyektöl kbrnyékéztetik , E. Sz. 37O 27' K. H.J Weich-

113 h. és 108P lak. poeztó sel mellett 389 h. 2600 lak.

fabrik. sarlót 'segyébbvas számlál, lakhelye egy Püs-

portékákat készit. pöknek; egy világipap isko-

Plettenbergi-Bay , szép parti lát , 5 klastromokat , egy

tart. Kaplandiában Schwel- Piaristák collegy. 's gymna-

lendami ker. Bay mellett , siumot találni. Kereskedik

mellytöl is nevét kölcsönö- Danzig vsával.

zi, Kaiman folyótól és a' then, Piona, vs Wftgiiában
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Holsteini Herczs. 1090 lak. Plouzane , Vs Francz. orsz. Fi-

egy Gothusi kastéllyal fek- nisterre oszt. 3050 lak.

ezik két tavak között: van Floyest , mvs Oláh orsz. Dym-

egy tudósok iskolája, melLy bow fó mellett, Konstan-

a' Breitenani fundálatnak czinapolyal kereskedésben

hivattatik, gyümölcsfak is- függ.

kolája 's böv ángolna ha- Fludenz , Grófs. Wallgauban ,

lászatja.Y az elött az Austriai haz bir-

Fllfne, kis fó hátulsó Pomera- tokában levo Vorarlberg!

niában, a? Mark szélein e- urad.hoz tartozott; 1805-ben

redvén a' Plöni tavat for- Bajor orsz. jutott, most is-

málja, és Damm alatt 0- mét visszatért az Austriai

dera vizébe folyik. házhoz. ,

Tloermel, vs Francz. orsz. Mor- Fludeni , vs Bajor orsz. lili

bihan oszt. 4510 1. gaboná- ker. Ill fó mellett 800 lak.

val kereskedik. , -egy kastéllyal ; nagy raar-

Fldtzky, plebaniás falu Mag- ha tartása V évbeli vásári

deburgi vidékben, Elbe vize nevezetesek.

mellètt, egy tempi. 103 h. Flug , fó Brandenburgi Mark

es 7.50 1. kik egy kobányát ságban, eggyesül Havel vi-

mivelnek. Itt vólt rég egy zével és evvel az Elbe fo-

Apácza klastrom. lyók szakad. . '. ' » «•

Floene, vs Francz. orsz. ész. Flume, la, vs Franczia orsz.

partok oiszt* 5070 lak. • Lot és Garonne oszt. 2660 1.

"SlOxmar, vs Francz. orsz. Mor- Flungiany , város Orosz Wilno

bihán oszt; 5,550 lak.: ! '■■ Helyt. . ; • ' "

Floriibibres , kis vs Lotharin- F'lures , Pleurs, nagy keres-

giában a* hegységek között, kedö helység voit a' Clae-

- laooi.îak. vas és drót mi- vení v. Chiavennai Grófs.

vekkel; ineïeg ferdöi hire- ban most a' Lombardi-Ve-

sek. A' tojás egy minutum lenczei Kirs.ban Claeveh

alatt meg fö bennek. vstól г ora járásra 1500 1,

Vlotho', Li Platow. E/.en helys. a' Chitau nevü

Flotseha, falu déli Horváth faluval , melly közel jooo

orsz.ban a'Likani katon.ker. lak. számlált 1718 eszl.ben

ben 86 ház. eggyesült Gii- 18-dik Septemb. éjjel , be-

rög pléb.val 2 Kir. gabona szakadván a' felettek alió

csürrekkel, 2 török régikas- magos Conto hegye, közel

télyok omladékival, és egy egészlen nyugvó lakodval

vásár piaezal, ' eggyetemben bétemettet-

Plouaret , vs Francz. ország tek.

északi Partok oszt. 2140 1- Fluvignertvs Francz. orsz. Mor-

Flouay, vs Francz. Finisterre bihan oszt. 4480 lak.

oszt. 3515 lak. Plymouth, Plimuthum, Tama-

Flouerdut , vs Francz. Morbi- тае ostium , (50= 22' 24" E.

han oszt. 4510 1л к. ' Sz. 13o 31/ 35" К. H. ) erö-

Vlougastnl , vs Г anez. Finis- sített kereskedo vs Angol

terre oszt. 4060 lak. orsz. Devon Grófs. Plym es

Flvugerneau, vs ugyanottnem Tamarfóvizek között, 45000

messze a' partoktól 6430 1. lak. számlál. Van egy tágos

Vlouguenat , vs Franczia ész. több eróségektol vedelmez-

partok oszt. 3010 lak. tetett révpartja, nrellyben

Vlouhct f vs ugyanott 3200 I, bátorságossan 1000 hajók
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fekhettnek , ez a' gyüleke- orez. Havásoknak Piémont»

zö helyek hadi idöben a' ban Sardinia; Kirs, ezen tar-

hajó seregeknek. A' révpart tományt keresztül folyván,

mellett alkalmas helyek 's Pávia vsán alól magábaa

vannak a' hajó épitésre ; -fogadván Tessino vagy is

élést tartó csürök , 's a* ha- . -Ticinus vizéfc, határ folyó-

jok fegyverkezésekre szük- ja lesz , a' iraoet : felállitptt

séges mühlyek is találtat- Austriai Lombard i - Vel.en-

nak. Plymuth vsán kiväl, . czei Kirs.nak felsö Olaíí

mégide tartoznak még mint . rorsz.ban , midon tudniillik

külsñ városok Stouehouáe, az említett Kirs.tól del nyu-

és Dock; az utolsó csak e!gy gotról; a* Sardinia! Király

század koros , ' és már Bll» birtokity idélrol Piaçenza ,

muthot nagyságával felüi i . Parma , Modena,, és Gua-

haladja. Fabrikákból '■$ kéz- stalla Herczs.g«ket , és dél-

mivekböl csak timárokat , keletröl a» Egyházi birtö*

ltotelgyártókat , 's vitorla kokat vála&ztja; és igy Ve-

vászon szövö' székeket кар* ■ lenczétftl délnek 4mfdnyire

hatni. Napnyugoti'Indiával i hét ágakra szakatt torok-

és Newfouhdlandal kereske- kal az Adriai tengerbe öm-

dik. Bémeoetelén a' nagy -, H-k. Jelesebbek a' íók köziil,

tengér obölnek fekszlk a' mellyeket .magában fogad ,

magosEdystone kft szirt (¿o° ■ 1 e'kö vetkezendök: még pedig

jo' 34'i É<Sz. 1.30 «J4'»58>' K; » éezaki résarol t a' Sesio ;

H. alatt) mellyen egy he- ; Tessino, melly a' Lago-Mag-

vezetes^vllájritd toronyépí- giore-bóla>0 ;. Adda , a' Co-

tetett , fcozonségessen "két I mói tóbol ; Oglio, az Iseó

öröktöl víédelmeztetik. ! -i tából ; éeMincio, a' Gar-

PlymoutAyvArok ész. Amerika : dai tóbÜl:; l.Aéli vagy jobb

New Hatn^híire szabveggye- !• partjain ezek ai }tlessebbek:

suit ta'rt.ban Graftrott Grófs. " Lenza , • Parnia', CrOstolo ,

625 lak. és egy torvényszék- Secchia-éí.'tt'oFánaró ; ezek

kelv < ¿v-, ' : o t) Ь kivür ni*g 'igen számos fo-

Plymouth, Grófs. Massachusetts lyócskák, 's patakok ürül-

szabad eggyesült tart.ba'ñ ¡ nek belé. .'. ; ú . 1 .r1 ¡ sí

ész. Amerikában , giQmfd Pöblet, Pofmletum, gaz;d*ig

nagysága , 29000 lakosokat klastrom Cataloniáb. , Spa-
foglal. Fö vs benne s1' ' .rí nyol orsz.ban. Az Arago*

Plymouth j 3000 lak. kik hala- niai Királyoknak temetö

szatból -s kereskedésbôl él- helyök,- ; ' .lt. ¡ '•: •

r nek,vanegyjokikötöhelye. Pochfliesz , mvs Austriai Ens

Plymouth , fôhely az Angol - alatt levó tarto'm.ban Alsó

jMontférat sziget. nyugoti ' Manhartbergi kerül. egye-

Indiában. . ' • rös kis várral. < ?

Plymton, vs Angol orsz. De- Pócs , Máría Pócs , magyar

von Grófs.ban. - • falu Szabolcs Várm. Kalló

Prievonik y vs Warschau volt - 's Nyir Bator között. Itt

Siedlce oszt. van az eggyesiílt Görögök

Po, Padus , Eridanus, Olasz Szent Вaxil szerzetessei-

orsz.nak legnagyobb fóvize, nek klastrom jok 's ékes

ered Lucerne falú videki- templomok, mellyhez fe-r

ben fekvö Viso hegybôl , lettébb nagy búcsú járások

melly eggyik ága аг eiaaz torténnek, ;



'pocutia , bis vidék Galiczia nek. A' vst számos mfive-

orsz.ban Erdély ée Moldva s/.ек és fabrikások lakják.

országok határain. Innen fél orányira fekszik

Poczatek, vs Cseh orsz. Tábori Eisenbach köszörülö mai

mer. 235 ház. г hath, tempi. ma , mellyben minden ria-

i posztó fabr. Kir. Csász. gyobb katonai ez közök 's

posta hivatallal, 's ásvá- íegyverek készítetnek és

nyos ferdökkel. köszörültetnek , 107 sze-

Vodborje , mvs Posega Várm. mély munkálkodik benne,

ben Slavoniában. Daruvár Podgurze, vs a' Burkusi Posen

mellett, gyapjú fabr.val, N. Herczs. Weichsel fó mel-

's meleg ferdökkel. Darú- lett , 280 lak.

vári urad.hoz tartozik. Yodhorsam , 1. Podersam*

Rodensana , kis város Genuai líodhorze , к is fóví/. Galicziá-

• Herczs. Sardinia Kirs. - ban; egy darabig Gaüc/.iáfc

¥odersam , Podhorsam, kis vs a' Warschaui birtokoktól

Cseh orsz. Saatzi ker. 120 választá napkeletröl,

ház. Poderzami urod.hoz Vodhrad, mvs Cseh orsz. Bud-

tartozik , van egy szép kath. weisi ker. állóa házakból,

tempi, es Cs. Kir. postája. Frauenbergi hegy várhoz

Yodgaicie , helység tót orsz.'. kozel, és a' Zamost nevü

Veröcze Várm. Valpói já- helységtôl csak a' Moldva

rásban. F. U. Báro Pran- fó által választatik.

dau. Lak. Illyrusok, 'e kath. Yfodhragya, Várallya , tót falu

számok 680. Vagyon tulaj- Turocz Várm. vannak mész

don pléb. és Szentegyháza. kemenczéi , és savanyú víz

Fekszik a' Dráva mellett forrása. i'

termékeny rónaságban.Val- Vodiebrad , ve Cseh orsz. Bid-

pótól 2 Siklóstól pedig 3 schowi kerül. hasonló nevü

mfd. — Hasonló. nevü falut uro<Lmal Elbe fó partján; a'

találni alább Slavoniában vs 300 házok 2140 1. szám-

a' Bródi Regementben Vin- lál. Hazája a* Podiebrád

kovczétól 81 es a' Szávától György Cseh Kir.nak, ki

1/2 óranyira, 45 h. és 484 «458 eszt.ben a' trónusra ült.

kath. lak; a' Rajevoszellói Podolipkani , török vs Moldva

pléb. tartozik, melytöl csak orsz. Prúth fó mellett, jó

1/3 ora. marha vásári esnek.

¥odgoracz,mv8 Tóth orsz.Verö- Vodkamia , urod. 's vs Gali-

cze Várm. egy kath. pléb. czi'ában Zloczowi ker.ben

tempi. mal, 's egy sós ma- laknak benne Sz. Domokos

gazinummall, 877 kath. u Szerzetesi , 's egy görög

ó-hitü , és 6 zsido lak. F. U. eggyesült tempi, vagyon.

Gróf Pejacseyics. Eszéktol Yodlachia , régi Lengyel orsz.

3 mfd. nak egy vajdasága vólt ,

Vodgorze , népes 's élelmes melly az 1793 évbéli osztás

szabad vs a' Krakaui sza- alkalommalPodoliával egy-

bad vidékben , közel Kra- gytttt Orosz Császác birto-

kàu vshoz Weichsel folyó kába iutott.

mellett. Számlál 4000 lak. Vodlavicza, tót falu Zolyom

egy kath. 's egy luth, tem- Várm. Van salétrom fôzô

plomokat, és egy katholika háza , egy köszörülö mal-

io iskolát, Közel ide tüzkö ma, puskaporos , drót , 's

's kréta bányák miveltet- füréazlo malmai. Pisztrang



's rák fogdozással.

Vodluzakok , tôt nemzet Morva

orsz.ban.

Podmenz , falu Görczi Orófe.

Bazza patak mellett , mely

itt felettebb gyönyörü viz*

zuhanást képez.

JPodol, ker.béli va Orosz Ыг.

Moskwa Helyt. 112 ház. és

860 lak. Van selyem fabr.

Todol , 1. Kiew.

Todol, Gróf Sporki faluja Cseh

orsz. Chrudimi ker.van egy

ásványos forráaa, ferdöje,

márvány 's gypsz bányák-

kal.

Podolia , a' hajdani Lengyel

orsz.nak tart.nya , mely két

részekre : Podol és Braclav

v. is alsó és felsö Podolia

Vajdaságokra volt osztva ;

179,3-ban mint Ukraine ré-

eze Orosz bir.hoz kapcsolta-

tott, és most hasonló nevü

Helyts.got formal. Fekszik

Orosz/bir.nak d él í részeiben,

Galiczia és Moldova orszá-

gok , és az Orosz Wolhinia,

Kiew , és Chersoni Helyts.

között. Térsége 694 1/2

П mfdet foglal , mellyen a'

legújiabb számlálás szerént

1,1811,5.5 lelkek találtatnak.

Levegöje igen mérséklett 's

egésseges. Földe róna 's ke-

vessé dombos , hegyek se-

hol sem láttatnak. Nagyobb

ffolyói : a' Dniester , Bog ,

Dnieper , Smotricsa , Vol»

tschik 's a' t. Tavai nem

szembetünök. B&ven terem

gabonát , ebböl kivált jó a'

buzája 's lenje. Erd&knélkül

sem szükölködik, fája azon-

ban még sincs bösegben.

B-étiei felettébb kôvérek ,

a' fü bennek sokszor olly

magosra n5 , hogy a' bée-

resztett szarvasmarhát alig

lehet benne látni. Szölötö-

kék is, nem külömben sze-

derjfák , kerti fñzelékek, 's

külombféle gyümülcsfák is

i ól tenyésznek itten. Mar-

ha és méhtartás szorg alma -

tosan ûzettetik. Szüksége

potolására elegendö hala és

vadjai találtatnak. A' föld

gyomra vasat, de keveset,

több ealétromot , gypszet,

alabástromot, 'snémely ás

ványos forrásokat nyújt.

Lakosi részint Oroszok , ré-

ezint Lengyelek , és felet

tébb számos Zsidók, ezeken

kivül tartózkodnak itt Né-

metek 's más külföldiek.

Mesterségek 's müvek , va-

lamint is a' kereskedés nem

szembetünö ; ez utolsó na

gyobb részint a' Zsidók ke-

zekben vagyon , kik uzso-

rájokat « egyébb ismeretes

mesterségeikkel itt is ûzik.

Kivitel portékák : szarvas

marhából, lovakból, gabo-

nából,viasz 's mézbôl, gyap-

{"uból , lenböl 's salétrom-

)ól állanak. Ezen Helyt.

ide foglalva Brazlavot ,

most 12 ker.kre osztatik :

legjelesebb vs benne : Ka-

miniez-Podolski.

Yodolin, 1. Pudlein.

todvin , Podvinye, Slavoniá-

ban , Péterváradi Genera-

lisságban , Bródi határreg.

hez tartozó hely, Garczin ,

és Oriovácz között, 62 ház.

1 pléb. és 2 tempi mal-, se

lyem fabr. és posta váltás-

sal.

Podor, (40 K. H.) hajdani vár

's kereskedö hely kôzép Se-

negambiában , a' Fulierek

orsz.ban Senegal mellett ,

birták a' Francziák. Fek

szik a' hosszu Morsil v. E-

lefantcsontszig.ben. Keres

kedés tárgyai vóltak a' rab-

szolgák f elefántcsont, gum

mi , és t. ef.

Fodraza; folyó Spanyol orsz.

Segovia tart.ban Duraton

mellett, erös várral.

YodrecJ , Podrecsány, falu N<5>



grád Várm. jó agyagjából külombféle gyümölcse , és

finom pipák készíttetnek , szarvas marhái bôségben.

és messze szélyel küldettet- Lovakat is tart számosan;

nek. vannak nagy erdöi. Város

PodroJcAe,mvsfels6Luzatiában itt nines , fßhelyek benne

Muskai Rendbéli urod.hoz Piru és Dubrava faluk.

tartozik Neisze mellett, szu- Sogortelle , nemes vs Varsói

rok egetésekkel. Posen oszt. 8ю lak.

Sodseditze, falu Cseh orsz.Leut- Sogojt , fálu Orosz bir. Nisch-

meriezi ker.ben, finom grá- ney- Nowgorod Helyt. nem

nát köszörülö müvei nevé- messze Oka fótól , van egy

zetessek. • fegyver fabr.

Sogang - hu , nagy tó Chinai Sograny , tót falu Nyitra Vrm.

• birod. Kiang-si tart.nak ke- vannak ferdöi , szölei , 's

rületében îoném.mfd. mon- lokalis pléb. Az Esztergo-

datik foglalni , felvészen mi Ërsek 's Káptalan birja.

tobbfókat, de a' hajókázás- Pöhla , falu Szász orsz. Erzge-

ra gyakortai szélvészi mi- birgi ker.ben Schwarzen-

att veszedelmes. bergi tisztségben , vas és ón

Sogdnyvár, régi omladékos vár bányákkal.

TolnaVárm. Dombovári já- Sohlanka (felsó) falu Austriai

rásban, közel Páryhoz ma- Silesiában , Troppaui Here,

gas kósziklán fekszik. Teschini ker. a' Männichi

Sogetto , vs a' Nizzai Grófs. Lárisch JánosGrófhoz tarto-

2500 lak. znadó, öszvekapcsoltatik al-

Sogghy szigetek , 1. Nassau. só Pohlankával , feRszik az

Soggiano a Cajano , Here, mu- Odera vize mellett, szám-

lató kastély Florentzia kör- lál 187 ház. és molak. egy

nyékében, Toskana N. Her. urod. szép kastély t 3 major-

ken , hires képírásiról neve- ságokkal , lakosi Silesiai-

zetes. Morva nyelvet beszélnek ,

Soggiobonzi , kis vs Toskánai nem külömben az alsó Foh-

N. Herczs.ben ; tobákja mi- lankaiak is , kiknek számok

att nevezetes. _ • 190-re mégyen 27 házakban.

Soggio Fiorito , hely Pisai kör- Sohrlicz , kis vs Morva orsz.

nyékben , Toskánai N. Her. Brünni ker. 149 keresz. ház.

ben , porezelán fabr.val. 870 kereszt. lak. és 1 pléb.

"Soggio imperiale , vs Urbinói Zsidó ház. 26 számláf 453

Herczs. Egyházi birtokok- zsidó lak.

ban , széke egy Püspöknek. Sojnik , mvs Zólyom Várm.

Soggio imperiale , ékes mulato Besztercze és Libethbánya

kastély Florenczia vs kör- vsok közÖtt délnek. Veres

nyékiben. peesétes agyagot, 's egy Kir.

Soggio Reale , kis vs Nápoly kamar. vas- olvasztó müvet

orsz. Terra di Lavoro tart. találni kôrnyékiben. Egy

nem messze Nápoly vsától. luth, templ.mal , 's 919 tót

Sogglizza , szab. társaság Dal- lakos.

matiában , Xarnovicza és Sainte àVietre, vsrévvárral a'

Cettina fók torkolatjoknál, napnyugoti India Gvade-

nagysága. 9 □ mtfd. 20000 loupe szig.ben.

lak. foglal ; földe nagyobb Toint de Galle , három vsok

részint hegyes, azért gabo- Ceylan szigetben egy igen

nája kevés , hanem jó bora, gyönyörüseges vidékben , jó



kikütfi torokkal es révpart-

tal. ' Számos lakosi hallal ,

olajjal , borssal , es pamut-

tal keresk'ednek.

Point Island , Kazegut, Iegna-

gyobbik a' lakos Bidschugai

ezigetek közül alsó Sene-

gambiában.

Point S. Esprit , vs Fran. orsz.

Langvedoc tart.ban a' mo-

stani Gard oszt. Rhone fó

: mellett; nevezetes hiddal.

Poirino , vs Pieraontban Sar

dinia Kirs. 5000 lak.

Poitsine , helység Neufchátelí

• Hercz. Reusz fónak eggyik

karja , és tó között, karton

fabr.

Poissy , Piseiacum , (48° SS'

■ 43" É. Sz. 190 4' 30" K. H.)

vs Franc, orsz. Isle de Frane

tart. Seine és Oise oszt. 415

ház. és 2440 lak. Seine fó'

. partján ; marhával keres-

kedik.

Poitiers, Pictavium, (46o 34'

50" É. Sz. 18° о' го" K. H.)

vs Franc, orsz. Orleans tart.

a' mostani Vienne oszt. fö

vsa ; fekszik dombos kör-

nyékben Vounevil vizének

a' Ciain fóval való eggye-

sülésénél, régi, nagy 's kö-

fallal kerített ve , számlál

4100 ház. 21000 lak. és hat

kapukat. Vannak fö isko-

lái , szép Római régiségi ;

a' királyi nagy piaczon ki-

vül , raellyet XIV-dik Lajoa

Kir. képoszlopa ékesített,

több szép sétáló helyei. Ne-

vezetesebb épületi közül va-

lók a' számos templomok ,

revolutio elôtt a' püspöki

fö templomon kivül 22 pléb.

's monostori Sz. Egyháza-

kat számlált, több más ká-

polnákat ide nem számlál-

ván. Lakosi sapkákat , kü-

lômbféle ször materiát , ha-

risnyát, papirost, 's börö-

ket készítenek , ezekkel a'

por tékákkal , valamint ter-

9» —

méseikkel eleven kereske-

dést üznek. Szék^ az oszt.

Eloljáróinak és egy keres-

kedöi tôrvényszéknek. Poi

tiers vsa távozik Páristól

80 franc, mfd ; és regen Poi

tou nagy tart.nak fö vea

vala.

Poitou , ager Pictaviensis, haf-

dan nagy tert. Fr. orsz. éj-

szakról Bretagne és Anjou ;

kel.röl Touraine ея Marche,

délrôl Angoumois , Santon-

ge és Aunis régi tar't.któl ,

napny.nak pedig az Oceán-

nal , v. is a' Gasconiai ten-

gerrel határos. Nagysága

542 □ mfdnyi, mellyen re

volutio elôtt 1606000 lak.

számláltattakc Szép és bö-

ven termö tartbmány, mér-

séklett , alsóHreezeiben ke-

vessé hideg , -3.' partok felé

pedig nedves levegövel ;

földe nagyobb részint róna

's dombos , termékeny , a'

tenger felé keVessé mocsá-

ros : nedvíttetik követke-

zendö ielesebb folyóktól :

Vienne, Creuse, Gartempe,

két Sevres , Vendee, nagy

és kis Lay, Alize 'e a* t. Föbb

termési : gabona, gyümölcs,

's építésre , tüzellésre való

fa, némely vidékiben böseg-

ben. Bora csak keleti részei-

ben terem, 's az is csak kö-

zép rendü. Poitou legna-

gyobb gazdagsága marha

tartásban áll , szfcftvas mar-

hái , lovai , jubaí 's kivált

nagy ôszvérei nevezetessek.

Hallal 's vadakkal is bövel-

kedik. Az ásványok orszá-

ga vasat , köszenet , már-

ványt , 's , építésre való kö-

veket nyújt; a* tengert kör-

nyékezô mocsárokból só f5-

zettetik. Lakosi víg 's józan

emberek , torvényes Feje-

delmekhez mutatott hívsé-

gek nevezetes , hi nem is-

meri a' Vendéeíeket ? rég a'
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feisô és abó Poitou tart.ra ház. Ezenkívülmég három

részesítetett , ezekhez tar- klastromok találtatnak egy

toztak még közel a' partok- görög templomraal. Száma

hoz fekvô Bouin, Noirmou- lak. 7000 meg-yen. Láttat-

tier , és Dieu szigetek. Most nak itt szép régiségek , ezek

felsö Poitou Vienne oszt. az között: a' nagy amphitheá-

also Poitou pedig a' Ven- trom , 's egy pogány tempi,

déei oszt. foglalja magában. nak omladéki nevezeteseb-

Pokeso v. Konnyostadt , nagy 's bek. Most kiásattak.

helyesen épült Szerecsen v. Polajewo , helys. Varsó Posen

is Neger helység Axim tart. oszt. 92 ház. lakosi serfö-

ban az arany partokon, fei- zésbol , 's pálinka égetésbol

so Guineában , Manfro v. élnek.

Montfort hegy mellett. Potangen , kis vs Orosz bir.ban

Pokrivacs , falu Arva Várm. Wilno Helyt. a' keleti ten-

Kubini iárásban , kies ha- ger partjain , nagyobb ré-

tárjában , nevezetes a] Pa- szint Zsidók Iakják ; boro-

csosnskai erdoség , az Arvai styánko halászatból , és ab-

urod.hoz tartozik , also Ku- bóí készítettesztergálos por-

bintól 2 óro> téka kereskedesböl tengöd-

Pokrow , ker.héli vs Orosz bir. nek.

Vlodimir fJHelyts. Klasma Polanict , vs Varsói Radom

mellett. ' , oszt. Visztula mellett.

Pöl , Pöhlde, sziget a'Visma- Polankir , Mongoli pusztaságot

rikikötö hely elött, Meck- áltfutó fóvíz.

lenburg-Schwerini N. Here. "Polau , Polawa , falu Morva

nagysága 1 □ mfd , melyen orsz. Brüni ker. Nikolsbur-

i4aprófalukszámláltatnak. gi urod.hoz tartozandó, 182

Pola , tart. déli Istriában, ter- ház. 940 lak. és egy pléb.

mékenysége hagy volna u- tempi.mal. Az itt termö

gyan, de egéségtelen leve- veres borok híresek.

göje miattkevés nép lakja, Polaum, falu Cseh orsz. Bunz-

azért is mívelése igen ese- laui ker. 200 ház. és sok ta-

kély. Fô hely benne : kácsokkal.

Tola, Pietas Julia, ("44° 52' Volcentgo , helység Livenza fó

35" E. Sz. 310 44'5i"K.H.) forrásinál Friaulban , 3000

régi tengeri vs , épült egy lak. és egy régi kastéllyal.

hegyen 's vastag köfalak- Poltora, Poltura, fél garas, v.

kal kei^ttetik , vannak 4 1 1/3 kr.

kapui ,т4 bástyákkal erösi- Poledny , nagy hegy Tescheni

tett óltalmazó váracskája , Hercz. Austriai Sileziában,

és egy nagy révpartja, mely Weichsel és Oelsa folyök

elég alkalmas volna a' leg- között.

nagyobb hajóknak is, ha bé- Poletchowitz , mvs Morva orsz,

menetele nagyobb hajóknak Hradischi ker. pléb.val , i

kevessé szük , 's azért ve- Urasági mezei házzal , itt

szedelmes nem vólna , a' terem a'legiobb Morvai bor,

lakosok nagy tinhal vagy 286 ház. és 1440 lak. vagy-

is kénkó színü tengeri hal nak.

fogdozást uznek benne. Az Polewik t rézbánya az Ekate-

ide való püspöki fö tempi. rinburgi Orosz Helyt. 7 mfd

egy régi pogány templom Ekaterínburgtól eszt.ként

alapján épüít diszes Sz. Egy- 25000 font kész rezet ád.

Polgär
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Polgár , mvs Szabolcs Várm. lak. Ien és gabona termesz-

ben, Tisza mellett; Nádud- téssel, gyolcs szovéssel, lea

varhoz 6 óra. F. U. az Egri és gyolcs kereskcdéssel, egy

Káptalan , mocsárok kdztt, fô tempi. Falakkal körüt

lak. Magy. réf. óhitüek , éa van véve.

kath. tul. pléb.val, jó ter- Polignano , Polymnianum, kis

mésü határral. vs Terra di Bari nevû Ná-

Polgdr varos, Keszthely Polgár polyi tart, egy Piispëkség-

város, és Sz. Grót Polgár gel.

város , Szala Várm.ben, em- Poligny , Polemniacum , (4бэ

lített városok mellett. G* 50' 25" É. Sz. 23a 22' 28" К .

Festetics , Fekete , Battyá- H.) vs a' Jurai Fr. oszt. 1.150

nyi, és más Uraságoké. Lak. ház. és 5.390 lak. bir vasmív,

Magy. kath. határbéli fol- tö , bor fabr. salétrom fö->-

deik termékenyek. zéssel , és fürész malom-

Polgooth , helys. a' CornWalli mah

Angol Grófs.ban nem távol Poiiman, hegyláncz. Persiában.

Austletöl 50 tzinbányák- Bolina , Pollona , Pirgo, foíyó

kal. Albaniában , melly a' Ve-

Poli , 1. Boli. lenczei öbölbe szakad.

Policajtro , regi, igen megcsök- Poliiii , vs Sicziliában Val

kent vs az innensö Herczs. di Mazzarában, 1220 h. és

Nápoly orsz. a' hason nevü 7000 lak.

öböl mellett, mintegy 400 Polkvitz, vs alsó Sileziában ,

lak. Lakhelye egy Püspök- Glogaui ker. 19.5 ház. 1360

nek. lak. posztó és materia fabr*

Poliez, Politze , mvs Cseh orsz. Polla , vs a' Nápolyi innensö

a' Königgrätzi ker. Mettau Herczs. 1.3540 lak* •

fó mellett, bir 200 h. Be- Polla , Polle , mvs a' Calenber-

nedictinus Prépostsággal , gi Herczs. Weser mellett *

kath. pléb. templ.mal , és 120 ház. és mészkô bányák-

gyolcs fabr. kal.

Pólicz , vs В urkus orszi innen- Pöllau \ helyesen épült mvs,

so Pommeraniában Larve Stajer orsz. Gräczi ker. Sa-

folyó mellett 196 h. és 1170 fenbach mellett 130 ház. 'a

lak. kik nagyobb részint egy esperesti templ.mal ;

halászok, hajosok, 's hajós vannak vastag posztót 's

ácsok. flanelt keszitö fabr. Kozeí

Policta , hegyes és erdös tart. ide van egy hasonló nevü

tart. nyug. Dalmatiában , statdsi urodalom. A' kör-

Clissa és Duáre fók köztt , nyékben vasgránát kövek

9 □ mfdnyi nagy , 20000 találtatnak.

lak. kik gabona termesztés- Pöllau , falu Stajer orsz. Ju-*

bol és marha tenyésztésbñl denbürgi ker. van egy vas

élnek, sok ideig szabad pol- bányája, melyben azonban,

gári kormány rendet bir- rosz vas ásatik.

tak , 's azért majd minden Polieben , pléb. falu a' Mans-

lak. született katona. Ezen feldi Grófs Schlentze ered-

vidékben nines város , ha- ténéí, lió h. és 620 lak.

nem vagynak 20 faluk > fö Pollenza, nagy mvs Majorca

helye Prun-Dubráva. navü Spanyol szigeten egy

Yoliczka , kis ve Cseh orsz. révvel. Az ide való bot hi*

Chrudimi ker. 440 ház. 3070 res*

Hün. ьех. IV. пап. 1.3 V
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Pollina, tó Val di Demonában Helyt. 479 b. és 2870 lak.. .

Sioiliában , melly a' Tyrr- Vo/óske , falu Baranya Várm.

henurai tengerbe szakad. Hegyháti járásban, fekszjk

foiling , falu Bavariában Isár egy hegynek töviben Porös

ker. Amper mellett, itt egy- patakja mellett. F. U, ä'

nehány Helvéták , selyem PécsiKáptalah tempi. Szám-

pántlika, ésparaut materia lál 300 kath. lak. Magyar-

kézi mívekkel birnak. s/.éktol, mellynek filiája,

Yollnow , Polnau , nemes ve a* csak .4/4 ora. Közel ide lát-

. hátuUó Pommeraniában , ni némely omladékos tem-

Schlaveschi ker. Grabow plomot , mely közönsegesen

mellett, 118 h. 830 lak. posz- a' Templariusoknak tulaj-

tó szovéssel, és fa kereske- donítatik. Vagyon más Po-

déssel. löske Szala Várm. is a' Mu-

$ollon¡a , máskép Apollonia , raközi járásban. F. U. Gróf

vs Makdonia r?evü Török Szécsényi. A' régi nemes

tart.ban. Ordogfamiliá jának praedi-

Folna , ör és Municipalis vs catuma. Számlál 448 kath.

Cseh orsz. Czaslaui ker. 390 lak. Sz. Mihály pléb. filiá-

ház. 2970 lak. jeles posztó , ia. Látni itt némely régi

«s kalap fabr. urodal. ma- várnak mohos omladékait.

porral, pálinka égetéssel , és Polosska , falu Gömör Várm.

Dékán templom. egy kovestájjon, bir vas-

P'olnitch- Lissa , 1. Lissa. bányákkal.

Volniich - Wartenbarg , 1. War- Voloschka , falu a' Nowgorod-

tenberg. Severski Orosz Helyt. itt

Tolo, kis sziget Cagliari öböl- a' Moskvai és Pétervári fa-

nek %bémenténél Sardiniá- brikák részire porczellán

ban. * föld ásatik.

Volóck , elöbb egy a' Littau- Pöls , kis fóvíz Stajer orsz. Ju-

hoz tartozó Vajdaság azes- denburgi ker ben , ered Rot-

méretee osztásban Orosz bi- tenmannertauern mellett,

rod.hoz jött. _ folyik délnek vettirányban,

Tolock , Polozk, <iq' E, Sz. és Judenburg , Anthal elle-

46o 19' K. H.) vs a' Vitepski nébe a* Mura vizébe szakad.

Orosz Helyt. hol Polota a' Politnitz , fó Sléziába , melly

Dünába folyik , 350 faház. magát Rombergnél a' Bres

ts 3500 lak. kik kozt 487 íaui Herczs.ben Wistritzel

Zsidók. Lakja egy egyesült öszvekapcsolja.

Görög Püspöknek, Jesuita Volsterau , mvs also Stiriában

Collegiumnak , bir 1 luth. a* Marburgi ker. a' Horváth

Eklézsiával, kereskedik a- orsz. határoknál , egy ke*

pró portékákkal, és földter- reskedö határ vámtisztség-

méssel Riga felé. gel.

Volonka , tót falu Gömör Vrm. Tolsteri hegy , felsö Stiriában,

egy kath. tempi. A' lak. Brucki ker. Eisenertz mel-

készítnek deszkát, és sin- lett , melyen barna és feke-

delyt , marha tenyésztéssel te szarvkö, hornbreccia, és

foglalatoskodnak , erôs , е- veres, vastartó homokkö ta-

gésséges emberek , ámbár láltatik.



terinoslawi Hesyt.ságok , és

a' Slobodi Ukraine közt ,

851 □ mtfd nagy, 1350730

lak. A' klimája gyenge , a'

földje hasonlíthatatíanúl

termékeny, es gazdag mész-

szel , hamuzsirral , kender-

rel , lennel , mézzel, és vi-

asszal , a' jó marha tenyész-

tésre is igen haszonhajtói

A' kis és nagy Oroszokon

kívül itt még Németek, is

más Idegenek is telepedtek

meg. Fabrikák tellyességgel

hibáznak, 's a* kereskedés

egyediil a' föld termésére

terjed ki. Ezen Helyt. la

ker.kre van felosztva. FÖ

vsa :

Poltawa, Pultawa , ("49» 33' E.

Sz. 5î» 20/ К Н.) Poltawka

és "Worskla mellett fekszik,

útszáji nincsenek kirakva ,

bir i2oo^ház. és 8000 lak.

kik közott 1500 Kozákok.

A' vs közepin van egy bis

erôsségi és szomszédságában

sok gyümöicsös kerteki 1709-

ben 27 Jun. esett meg itt

azon ütküzet , mellyet. 12

Károly elvesztétt ; ennek

örök emlékére , a' Kristue

feltárrtadása ternploma e-

lött egy oszlop èmeltetett,

mellynek alján a' csata'

plánumja ki van metszve ;

a' csata piatzon is egy pora-

pás hegyes oszlop ¿11.

Vollenberg , mvs Morvá orsz.

Znaimi ker. 38 h. 250 Iak¿

's egy Prépostsággal.

Poltin , és Polling , Orosz pénz

az elsö 13 gar. 6 fen. az u-

tolsó 1 \f<t fen. tesz.

Polyana, (Rusz)nagy falu Mer

maros Várm. Rusz fó mel

lett, egyesült Görög tempi,

az erdokben sok szál hajófa

terem , 's eladásra a' kir;

sóhordó helyekre vitetik.

tolyanai ("Kabala) falu uffyari

. Ott , Szapun folyó mellett ,•

fcgyesült GÖrög tempi. va<,
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és èziist báriyával, 4$ sa-

vanyu káttal E' ketton kí

vül még 15 tàlukat talilni

e' név alatt , Horváth , 't

Tóth országban , Sáros éa

Mermaros Várm.ben.

Polygaren , a' Herczegeknek v;

az ö Jobbágyaiknak nevé a'

majd nem áthatatlan er-

dókkel bénôtt Madrasi O-

Stindiai Eloülóség hegyeinj

ííik az Angoloknak észt.ként

adóznak, és háború idején

gyakrán segéd seregeket i$

állítnak.

Polynesia t 1. Australia.

Polyuila , máskép Abdera ,

vs Romaniában , Török or

szágban.

Polten , fó Cseh orsz: ered a'

Bunzlaui ker.ben a' solyom}

hegy tôvénél délnek Gabel

-és Niemes mellett aláfoly¿

azután északra fordítja fo-

lyását, Wesseln mellett a'

Leitmeritzi ker.be lép , é*

Teschen mellett az Elbébe

szakad.

Poltin , nemës vs á* hátulsól

Pomeraniában , Belgrad!

kerül. Wupperbach m.eljettj

¿24 h és 1600 íak. Taíáltat-

nak itt jó rázsa kézimüvek,

és egy ferdö 's érczeskúttal,

Pomare , falu az,Arany dombi

frantz. oszt. hires a' legjobb

. Burgundiai bor terméíe al-

tal. .

Pombat, ve Estr'emádufra. Por-

tugalíiai tart. 869 ház. 3730*

lak. l várral és kalap fabr.

Az I. Jósef Portugalliai Ki-

rály Ministère nyert ijjtí

i. Pombali Marquis czímet,

kinek eírkovét a' fo tempi;

ban lehet látni. . .

Pomejoc , téngerparti vs Vir

ginia tart.ban ; észak Ame

rika! szoyetséges Státusok-

ban,' Florida határán; azont

\ hevü tenger mellett. 4T

Pomeiiel , Nepomissí, y, Nézá-

missl ,111 házból álló Hëifë:

i§*



— Uj

Cseh orsz. a* Saatzi ker. 1

kalh. pléb. tempi, régi vár-

ral , es gazdag halastoval.

Pomerel/en , kis Pommerania ,

tart. Vistula , Netze , keleti

tenger es a' Brandenburgs

Pommerania kö*tt,' bajdan

a' Lengy.Prusszusokhoz tar-

tozott , és égy Vajdája volt

1773-tól fogva e^y darabja

nyugoti Borussiához ada-

tott.

Pomfret , Pontefract , vs a'

Jorky Angol Grófs.

Pomgard, vs Duna mellettWid-

dini Sandsakságban , Bul-

gáriában.

Pomiglione , vs Terra di Lava

ra nevü Nápolyi tart.ban

4740 lak.

Pommerania , Pommern , (,52o

57'—54° 44' É. Sz. 30° o' —

35» 41' К. H.) Herczs. Német

orsz.ban az Odera torkolat-

■jánál , a* friss révnél és a*

• keleti tengernél , és Peene,

Uker, Ihna , Rega , Per-

cante , Wipper , Stólpe , 's

a' t. fóknál. Bövelkedik bo-

rostyánkóvel, sóval, gabo-

r nával , lennel , tobákkal ,

gyümoícsel , fával , juhok-

kal, sertvéssel, luddal, mé-

■ hekkel , és hallal ; a' lak.

részint Ñémetek, részint pe-

dig Vandalus maradékok ,

és Protestánsok. Pommera

nia az Odera vize által elö

és hátulsóra osztatik. Az

elsönek egy részit a' Svecus,

a' másik részit pedig hátul-

só Pommeránival a' Porosz

Király birta. Mostanában

egészen a' Prusszus Királyé,

a' Svéd részt, rész szerént

Lauenburg Herczs.gen , rész

szerént kész pénzen megvé-

vén a1 Dánus KirálytóJ, ki-

nek tulajdonittatott 1814-

diki »4. Jan. békesség által.

Pommerania, (Prusszus)' hatá-

ros a* keleti tengerrel, Mar

ital 'e Meklenburggal ;

Svékus Pommeraniát¿l Pee

ne által választatik el,mint-

egy 442 1/2 mfd terjed ki ;

lak. száma 5o¿ooo megy , é«

felosztatik Elö Pommerani-

ára , balról az Odera , mel-

let Wollin és Uzedom szi-

getekkel, és hátulsó Pome-

rániára, melly az Odera'

jobbján fekszik. A' föld la-

pály os,és általjában véve e-

gész a' kis tetökig róna ,

nagyobb részint homokos.

A' fokok mellett termékeny,

lapály , és zold meg tö le-

velü fákból álló erdôségek-

kel fedett. Az éghajlat hi

ves és nedves,az ido változó,

gabona, hüvelyes vetemény,

pohánka j kcnder , len, to-

bák , földi alma , komló, ré-

pa mag, gyümölcs , fa, vas,

torfa , só, mész, borostyán

ко , termései a' földnek.

Bir még szarvas marhával,

lovakkal, juhokkal , sert-

véssel , hallal, sok luddal,

mézzel , és viaszal. A' lak.

foképen a' fold míveléssel ,

marha tenyésztéssel , halá-

szattal , hajó csinálással ,

foglalatoskodnak ; vannak

tôbbféle fabr. és a'kereske-

dése jeles ; a' kormányrenól

még az orsz.r'endeitöl íügg ;

a' Státus jövedelme 3 mill,

for. megy. — Elö Pommera

nia 5; hátulsó pedig 14 ker.

, kre oszlik ; fövsa Stettin.

Pommerania ( Svékusjmagában

foglalja elö Pomerániának

ny.részit a'Peene fó mellett,

Rügen nevü keleti tenger

szigettel eggyütt. 66 □ mf-

dön 101600 lak. számlál. A'

földe róna , részint homo

kos , részint termékeny , és

terem gabonát böven, bor-

sót , lent, dohányt, gyü-

mölcsöt, a' marha tenyész-

tése gyenge , de hala, és sója

sok van. Fold mivelése , ke-

reskedése , hajókázása , ha
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lászatja , gyapjú és gyolcs kolatjánáI,(i788 eszjt.) g0ooo>

fabr. fobb foglalatosságaik Európai , Mahumedán ,.ép

a' lak. a' kormány rend ha- Hindus lak. jeles épüíetek-

sonló a' Svékuséhoz, a' j° ve- bel, több kath. temp, egy-

delem 400000 for. A' tart. nehány részint jól elrendelt

száraz tartom. és a' Rügeni tanitó intézetekkel , Ецгб-

Herc.zs.re osztatik fei. Fovsa p.ai Tanítókkal a' polgári

Stralsund. t . tudományokban Mathema-

Pommerjfelden , Schönbrun- tikáb.an , Foldleírásban. '*

Wiesentheidi Gróf faluja t. ef. jeles pamut materia

Bajor orsz.ban Main korül. 8?,ôvéssel , és egy 4 Q mf'd

kozel a' gazdag Ebrac.hhoz nagyságú,riskásával, és pa-

д* Weisensteini várral,mely- muttal bftvelkedö vidékkel,

ben a' képgyüjtemény , a' mellynek birtokosi az utar

márvány szála , és a' kert zók kbnnyebbségekre ай e-

emlékezetre méítók. gyenes ország utakat, -Al-

Pomo , 8zig. a' Velenczei ten- leeval , és hídakkal meg

ger öbolben. rakták. A' vs kereskedéafc

Pomogy , Pamhacken, Pomha- üz , és ¡most birtokával. e-

gen , német falu Mosony gyütt Angol kézben van.

Várm. Mosontól 5 ¿ra. a' Pondioo , :kis puszt.a síigetAr-

■Fertö mellett jeles gáttal a' chipelapuson, 17^8-ban csak

Hanságon által. F. U. Her- nein egészen elsüjjedt. • ! S\

czesf Eszterházi. Van egy Ponevesch, vs a' Wilno Orosa

utiváma. Helyt, . -.'iíiíi

Pomona , 1. Majland. .. Ponewiez, 1 vs a' Wilnoi Oros»

"Pomorzany , vs Galitziában a* Helyt. mellyeknek egyike1

Brodi ker. Poniwig Nowynak egyPia-

Pompa , bir. a' Scha^gak' tart. rista Collegium mal, as a*

déli Afrika belsejében. másik pedlg Poniewig Sta-

Pompeji, résçi vs a' Salernoi rynak ie hívatík. , i

ut mellett Nápoly orsz.ban, Ponferrada , vs a' Leoni Spa»

melly 79 eszt. Kr. U. azüle- nyol tart. Borrai, gaboná-

tése után Vesuvnak kiütése val, kenderrel és gyümoL-

által hamuval , és lávával csel bovelkedo volgyben ,

egészen elboríttatott , és hegyek között, Sil fó mel-

most ki ásatik. ■: . lett , awo 1» ■ i 1 , ■

Ponda, vs az Ain Fran. oszt. Pongardiva , kel. Indiai.sziget

268 h. és 2,510 1. nem távol Ceylandtól ¿' Asi-

Pondain , Pont d' Ain vs u- ában y- mellynek ugyan kö-

gyanott Ain mellett 1690 ves a'i fólde , hanera. eok

lak. i i - . - .marhával , vaddal és hal-

Pondamala, Montgrand, hegy, lal.bíiv i • '

Madras mellett keleti In- Pengau , kel. része a' Saltz^

diában 1 erosségmívekkel , burgi hegyes tart. gâzdag

és egy müvész kertel. marhával és fával.

Vondichery , (É. Sz. it»¿i'4i" Pongcos, folyó Sierra-Leona

K. H. 97* 51' 30" Green- partján, felso Guindaban

wichtöl) Francz. tengeri vs emlékezetes jeles kereske-

Karnatikban , Koromandel dés végett , melly itten üze-

partján, kel. Indiában , de- tik.\

rék révvel , fó vsa a' Fran. Pong-hu , kis szieet Formosa

biratoknak Ariancupan tor- és EmonyChinai sziget kíizt,

i •
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esalt At Jirîzet Iakjfc. lett 2300 !, jó veres bort

fongo-stigttek , Gabon fónak termeszt.

Benini partjan felsô-Gui- Ponta dél Gada , fö vs a' Si

neában,a' Gabon torkolat- Migueli Azori sziget. 1880

jánál tulajdon Királyok h. és 12000 1. bir. poszté

vagyon. fabr. és kereskedéssel.

JPongyflok , tôt falu a' GÖmör- Yontaffel v. Yonteba , Pantof-

rel egyesüit kis Hont Várm. fei, szoros járás ésmvsKa-

evang. tempi, és Savanyú rinthiában Villachi ker.

kuttal. Itt , valamint Но- Pontafella fó mellett melly

litschon is , szép Majolika Karinthiát nyug. délrol O-

edény készül. Rimaszom- lasz orsz.tól elválasztja. E-

battól 3 óra. zen fón egy híd veretett. Itt

JPoniernon, nemes ve Lengyel van egy határ vámtisztség.

kir. a' Iiomzai orszt. Memel Tontaioand , vs a' Puy de Do-

mellett 48o 1. mi Francz. oszt. Sioulemel-

foniowig , 1. Ponewiez. lett egy bor izzü érczes

JPonni , Szerecsen vs Ningo tart. forrással , és ezüstbányá-

az Arany partoni felsô Gui- val.

neában egy elöbb Hollandus Pont a Mousrbn , Musi Pontus,

kastéllyal és egy Dánuske- (48o .54' 16" É. Sz. 23° 42'

reskedó házzal. 12" К. H.) vs Lotharingiá-

Tpons , Pontes, vsazalsóCha- ban Mousson' hegynél és

renti Francz. oszt, Seine fó Mosel fónál mellyen itt egy

mellett (É. Sz. 44o 34' К. hid által vezet 91,5 h. és 6770

H. 17° 3') 1051 h. és 3860 1. bir gyapjú materia és

I. kereskedik gabonával és gyolcs fabr. Találtatnak'itt

pálinkával. Romai vízcsatornák. Innét

Pons, Copons, vs Cataloniában Metzig a' Moselen való me-

Spanyol tart. Segre fó mel- netel igen kellemes.

lett kereskedést üz. Vóntarlriel , ÇÉ. Sz. 46o 5$' 5$"

tons Geni, hoi most AltÖttin- К. H. 240 1' 50") régi vs és

gen : Oenipons Inspruck. ker. fft helye a* Doubsi Fr.

Pons Trajani , Tráján Cs.tól oszt. Jura hegy mellett Do-

Dunán építtetett köhid ; 20 uns fónál 640 h. 3880 1. vas

négyszegü oszlopokon ál- bányákkal , fegyver fabr.

lott, mellyek 150 lábnyi Timársággal és kereskedés-

magasak , 60 szélesek vol- sel. Itt van által járás Hel-

tak , 's 170 lábnyira bolt- vetziába, mellyet a' Jouxi

hajtásokkal egyesítettek , hegyvár oltalmaz.

hoi azon víz legkeskenyebb, Pontassieve , helys. a' Toscani

de egyszersmind legsebe- nagy Herczs, Sieve fó mel-

sebb. i Havas alföldön Vár- lett itt egy híd vezett 150

helynél) Hadrián Cs. pad- h. és régi várral. ,

Iattyát leverettette , hogy Pont-Audemer , 490 <ц' <z¿'-' E.

rajta a' vad népek Moesiá- Sz. 18o lo' K. H.) vs és ker.

ha élt ne jöhessenek szaba- föhely az Eure nevü Fran,

don, 's Apollodorus '5 épít- oszt. Risle mellett 1450 h.

tômesterét megblette ; osz- .5300 l. bir gyapju , gyolcs ,

lopinak maradéki a' Duna- fabr. és marhával kereske-

vizében fen maradtak. dik."

J*ontac,ys Fr.orsz. az alsóPyrae- Pont a' Vesle v. Veile , vs az

neusi 0szt.G0urgesHer.mel- Aisnei Fran. oszt. Veslenek
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a* Aisnebe (melly itt hajó- Pont du Gard, 1. Gard*,

líázható) való béfolyásánál Ponte, vs Piemontban .3600

1430 1. Gabona es kender lak.

termeeztéssel. Ponteba , 1. PontaiFel.

Pont-Beauvoitin , helys. Guy- Ponte Corone , vs Tortosa ne-

er fó mellett , mellyen vü Majlandi tart. Corone

egy rostéjozott köhid vezet; fó mellett. „ •' '

inyugoti részre az Tserei Pontecorvo , Herczs. Olasz orsz.

Francz. oszt. tartozik 1480 ban, Terra di Lavoro nevü

1. keleti része Sabaudiához Nápolyi tart, nem egész 5

1200 1. bir. oyóles szövessel, mfd Gaetától, Garigliano

vasbánnyákkal és kôszén- fó mellett , ez tiernadotta

bányákkal. " Francz. Marschalnak a'

Pontcharra , vs az Iserei Fran. 1 mostani Svecu* korona örö-

oszt. 2760 1. % bösnek mint Fran, birtok.

Pont Chateau, vs az AIsó Loi- éltaladatott 2 Q mfd 6ooo-

re Fran. oszt.'Brive fó mel- 1. számlál. Mintegy 40000

lett 2570 l. « for. jövedelmet hoz. Fôvsa.

-Pont d> Ain, 1. Pondain. Pontecorvo , Garigliano mel-

Pont de Ruit, helys. a' Finis- lett mint ,5400 1. és 1 kas-

terre Franc, oszt. Brest mel- télyal.

lett, kir. Por malommal. Pontefi act , 1. Pomfret.

Pont de Cameret , vs Aveiroii Ponte de Lima , vs az Entf»~

Francz. oszt. 1640 1. egy Minho e Douro PortuçaL

érezes vizzel , gyapju fabr. liai tart.ban, Lima mellyen

és juhtenyésztésseî. 24 hajlatù kchíd vezet,

Pont de Cé, vs Mayenne és mintegy 2000 1. egy f'5 tem-

Loire Francz. oszt. Loire plommal egy gazdaságos

mellett 610 h. 3020 1. bir társasággai és kásztorkalap

gyolcs szövessel és juhte- fabr.

nyészféssel. ■'- Pont en Royam , vs az Isère Fr,

Font de Chateau, Pont sur Al- oszt. Bourne fó mellett r

lier , vs az alsó Loiri Fran, 1080 1. gyolcs szövessel é«

oszt. Allier mellett 650 h. marha tenyésztéssel.

3030 1. kik apró vasporté- Ponte Mole, hid a' Tyberisen

kákat készítnek és Lazatz nem messze Rómától. A*

fogást üznek. , N. Constantin Császárnak

Pont de Í Arche, (49° 18' E. lett (a* mondás szerint)

Sz. ig° .50' 3.5") vsEureFr. fczent kereszt' meg jelenése

oszt. Seine fó mellett , melly miatt emlékezetes.

a' ezomszédságban Eure és Pönterbrunn , savanyé viz for-

Audele fót feíveszi, és egy rás , melly Köln vsa kör-

kisszigetet formál, melly.» nyékébenAndernachtól egy

bez 2. hidon mehetni , bir mfd találtatik.

1460 1, és gyapju fabr. Pontevedra, (42o 26' 35х' É.

Vont de Remy , v« Somme Fr. Sz. q=> 4' 30" K. H.) vs Ga-

oszt. egy szigetben Somme litzia nevù Spanyol tart.

mellett. , Loritz és Vedra torkolat-

Pont de Baux, (46Ч 23o E. Sz, jánál egy tenger öbölben r

22o 52' K. H.-) vs Ain Fran, 3000 1. bir szardelle fogás-*

oszt. Hezousse fó mellett sal.

14.5 h. 2810 1. Ponte Vico, Cremonese rievü

tent de Veillej 1. Pont a' Vesle, Majlandi tart. Oglio mel-
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Iett 4670 1. és egy kastei- tott is melly 18 Olasz mfd

Jyal , kereskedik borral , kiterjed , mar 1780-ban Ta-

gabonával, és vassal. . vaszkor feie kész volt.Ennek

'Pont Gibaut , vs Puy de Do- Rio Pianonak (Pius csator-

nia Francz.* oszt. 620. ■< nájának) kellett volna hi-

Ponthiamas , egy Kiangse ne- vatni , dea' pénz szültemi-

vü Chinai kereskedö által att végrenem hajtathatott.

a' 18 században szerzettbi- Ha ezen feltétel szeréncsés-

¿ rodajom hátulsó Indiában, sen végbe vitetnék , a' Sta-

hason nevü helyel hol ezen tus 250 millió négy szeg-

parton legderekabb rév van. lábnyi legszebb földet nyer-

'Ponthieu , máskép kis Grófs. "ne, és a' gabona szüke el-

Pikardiában , Artois Amie- eilen örökre védve volna.

nois ésazAngoltengerkôztt, Ponti stigetek , a' Terra di La-

Somme fó mellett fekszik voro Nápolyi tart.hoz tar

es fö vsa volt Abbeville. toznak , és a' Gaetai teny

Рол//a , Ponza , kis sziget a' ger .öb.öl .elött fekszenek.

, Toacanai tengeren , a' Prin- Legjelesebbek ezek : Pontza,

cipato Citra partjainái Nár Calvi, Pajmurola , Zanno-

poly prsz. 970 1. Innét sok * Vendutena , és S. Ste-

S0 jön, van itt egy derék .¡ lapo,, • .

kikötft is. , Yonriqy.y 1. Napoleonville.

¥ont¿cello } vs a' Nápolyi tart, РопЦощг , hid egy toronnyal,

4040 I. , . rJDubnál a' Miimpelgardi

Ponticoesund , fó ész. Americár Grófs. n«vezetes szoros út

ban, ész. Carolinai szabad Burgund felé. . > ,

statusban a' tengerrel egy- Pont í Eveque , ,49? 9' 40" E.

Ьekötte^ésben áll , és több ,S?,ii7° 5.5' К . H.)vs a' Cal-

fókat felvesz. , yad,osi. Franrz. oszt. Ton-

Vontin , vs az Ain Francz oszt. que mellett .510 h. és 2500

. Ain mellett 1200 1. 1. bir csipke , ,kés és bör

Pontini v. Pomtini posványok , fabr. kereskedik gabonával

. Roma kornyékén a' Nápo- . és vagó marhávaí. -, ..;

lyi határoknál NettUnotól Pantoise , 490 3' 7" É. Sz. 19*

Terracináig 12— i3Óra. hos» Ab' K. H.) vs és ker. í o-

szú és i \f%—3 széles , roár .-. ¡hely az Seine és Oise Fran,

a' régi idtikben isméretes- oszt. Oise mellett 910 h. és

4 sek, 's gyakran sok Császá- . 517e 1. bir e.gy várral * á-

f, rok , és Pápák fáradezási- gyú ontéssel puska fabr.

nak tárgyai voltak , kik e- Timársággal kereskedik ga-

zeket, kjiszárítni szándékoz- bonával , borral , lisztel és

tak, részint mivel igen e- borjukkal.

gésségtelen gözt szülnek , Pont Orson >. vs a' CanalisiFr.

részint pedig a' legtermé- oszt. Coesnon mellett, 1320

kenyebb földnek nagy ré- lak»,

szit elfoglalják. Dea'követ Pontopiccolo , 1. Kutschukt-

kezés sohasem volt nagyon Chesme.

fontos , vagy tartós. 6-.dik Pontremolí , kis vsa' Toskánai

Pius ezen muukát sokkal nagy. Herczs. Majrrafó mel-

nagyobh foganattal kezdet- lett 2.500 1. egy kis várral.

te mintsem akár mellyik Püspöknek lafcja. ,

az elöbbiek kozûl. A' esa- Pont S. Esprit , 44o 17' E. Sz.

tprnának, melly végig ása- 2a0 il' K. H.) kis vs Garde
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Francz. oszt. Rhone mel- és a'déltengerihalászatfog-

lett , mellyen egy köhid ve- lalatoskodtatja egy nagy-

zet, 19E nagy és 7 kicsiny részét a* hajóknak. E* kör-

hajlattal 420 ölnyi hbs- nyék' ostreacsigái Exeterbe

szu , es 2 ölnyi 5 lábnyi

széles. A' kocsiknak rsak

ezáhpárnán szabad által

menai, ne hogy megrá/.zák;

a' vs bir. 610 h. és 4050 1.

és selyem materia fahr.-

Pont S. Maixcnce , 49o i8y

küldetnek) ott meghizlal-

talnak 's onnét London-

ba küldetnek. Ezen ki-

vül kôszénnel , rozssal , pi-

.pa a^yaggal, és Pùrbeck-

kövekkel- hasznos kereske-
dés üzetik. .• / • * < ï

Sz. 20o i5' K. H.) vs Oise Vóorundar , vs Paischtwa orsz.

Fran. oszt. Í368 h. és 2,568 b ban, Marattok' foldén De-

kereskëdik .gabonával. •: . san taraban ? lOstindiában.

Pont sur Ailier ,1. Pont de Poote des ffiAyfW Mayenni

Ghatau. •. •• -. Frari, bezt; 2810Ч., ■ *. i

Font sur Seine, vsAube Fran. Yopayan , hegyes tart. az új

osr.t. Seine mellett 900 1;

Pont sur Yonne ,'vs a' Yonhei

■ Franczi oszt. Yonne mellett,

1440 1. . H

Pontus , hajdan tart. kis Asi-

ában,Bithynia és Paphlagrb-

Granadai Spanyol viceKir-

s.ban , déli Américában a'

Csendes tengeren la Plata

és Vera fóknál. Itt ered az

Amazoni fó. Találtatnak

itt tüzokádók, mellyek gya-

nia között. Itt országlott kor fold indulást okoznak.

Mitridates Rómaiaknak es- A' , tart. gazdag arannyal

hüdtt ellensége , a' méreg szarvasmarhával, ésjuhok-

' ellenvalónak feltalálóia. kal. Fö vsa.

Vontus Euxinus , most fekete Popnyan, Purace és Sotara

tenger, Bosphoruslól, melly hóvalfedett tüzokádók' fo-

által a' kozép tengerrel e- lyásoknál , 20000 1. kikkö-

gyesül. Maeotis taváig 1438 zött sokan Szerecsenek, ke-

stadiumnyi hosszú , legna- vesebben Indusok ; lakja a'

gyobb szélessége 3300 stad. kormányzónak és PiispCk-

egész kerülete 3,5000 stad. nek. ■• ; -■

Határ Europa és Asia köztt. Poperimgen; n. mv* egy. Bel-

Tontypoll , falu a' Monmou- gyiomban , Flandriában ,

thi Angol Grófs. hol révolta Ypern mellett, 13 tempi,

lákirozótt plth. portékák. és klastr.kal. jógyapjúmü-

csináltattak , mellyek u- vekkel. -'> • •"• '

gyan még most is егеn név Popitz, faluMorva orsz. Brün-

«latt ked vesek, hanem mar ni ker. Helybéli káplán-

- nem csak itt csináltatnak.

Ponia , l. Pontia.

Pontone , vs a' Genuai bir.ban

2150 l.

Fooie, C,50° 42' 50" É. Sz. 1$°

4i' 6 ' K. H.) vs a' Dorseti

Angol Grófs. 400 h. 4960 1.

es igen ]ó révveJ a'kis hajók.

nak , egy öböllel körülvett

saggal, bir 180 h. 924 1. Äz

idevaló bor különös }<5ságú,

és ezen falu kerteiben és

szölö hegyeiben igen sok

édesfa termesztetik,mely e-

gyedül a' lakosoknak esz-

tendônként egyneaány ezer

forintot béhoz kik is több-

nyire \6 birtokosok.

félszigeten ; igen jeles ke- Popo, kis orsz. a* tulajdon

reskedése vagyen fôkép Molucki sziget tenger kör

Americ^ba. Newfoundland zepin, Gilolo és Meisolko.':



sott , ióforman népes , áll 83 Rusznyák eggyesült Gö-

Popo ésBo szig. darabokból; rög 1. vs rézbányákkal. Itt

a* Raja független a' Hollan- találtatik az Esmárktól íel-

doktöl.mindkettönekfövsai talált Igloit köneme is. ,

Popo, (Nagy) vagy Afla , pos- Forana, kis vs Pavasano ne-

ványos kbrnyéken nem vü Majlandi tart.

messze a' tengertöl. Porca , Fran, vs a* Malabari

£opo , (kis) jeles Szerecsen Keletindiai parton délre

vs Daniai éá Hollandiai ra* Cochintól ; riskását és, O*-

kodó helyekkel. lasz borsot mível.

Popocatepetl, Polcan grande deMe Forceiii, kis és puszta Lippari

jeieo, tüzokádó hegy, régi Me- sziget.

xicoba 18e 3j'47//É-Sz. 100^ Parchow, régi ker. vs a' Ples-

5& 1,5" К. H. Páristol; 16626 kowi Orosz Helyt. Szellon

lábnyi magos. v. Schelone raellett melly

Popokko , k. tart. Dalmatiá- az Ilmei tóba ezakad , 1800

ban két hegyek köztt ; hat- I. kender és len míveléssel,

hatatlan fekvésû , 's terme- a' termésekkel vízen keres-

keny határú , borral gabo- kedik Sz. Pétervába.

nával gyümölcsel bovelke- Porcuna, 370 57/ E. Sz 14» 2.5"

dik, összel áradást szenved K. H. ) vs Jaén Spanyol

1694-ben Velenczei tart. tart. 4800 1.

nyal eggyesült. Pordonone , Pontenau , Povtus

Topoli, vs innensö Abruzzoban Naonis , vs Friaulba, a' ha.

a' Nápolyi Kirs. Pescara jókázható Roncello mellett,

mellett. melly Livonzába szakad.

Popowó, vs Török Dalmatiáb. Bort mível.

Poppart , Poper, hajókázható Vorentrujr, 1. Bruntrut.

fó Gaíitziában, melly Car- Poretcsh , vagy Poretscha ,

patus hegyeiben «red , Du- Ponjeczie « uj ker. vs a'

nawetzet felveszi , és Uys- Smolenski Orosz Helyt. Kas-

«jenál a' Tarnówi . ker. a' pkia és Gobsa mellett ,

STistüIábá szakad. Bort és tbbb mint .500 h. 3 tempi,

fát visznek rajta Lengyel és 4620 1. Pristáni révvel a'

orsz.ba. fóban. Vásáros jussala' Ri-

PoppeUdorf , helye. a' Colni gai kereskedésre,gyakor kül-

tart. a' Kereszt hegy tóvé- dozéseket üz.

nél 600 1. ésposztó, flanér, Pori , kis sziget Cerigo mêl

és szappan fabr. lett Joniában.

Poppenhauten , falu a' Fuldai Yorka , Porakada , Angol va

Herczs. gyolcs szôvéssel. Travankoreban a* Malabarí

Popper , 1. Poppard. kel. Indiai parton , igeij

Popaetingen, Poperinghe , vs népes mellyet sok Muha.

Flandriában , a' hason ne- medán, pogány és Keresz-

vü fó mellett , melly Iper- tény kereskedök laknak ,

beömöl, bir 600 h. és 8000 ieles bors kereskedést üa.

1. ffyapju fabr. és kereske- Porlok , helys. Sommerset An-

déssel. gol Grófs. a' Bristoli cea-

Voppi, Forum Pompilii , régi, tornának egyik oblénélegy

kôvel kerített vs Toscáná- révvel.

ban a* Casentini vülgyben. BoromuschAe , egyik a' Kurili

Szßlöt mível. ' szigetek közül Asiában , 7$

Toriiçf, falu Szepes Varm. bir nemzetségtol lakatik. *



Toros , kis bérczes sziget Mo- és Havanna bort készít.

rea ész. részin Hydra mel- Fort au Prinee, most Port re-

lett, 1. Görögök kik tenge- publicain, egy nem regen

ri kereskedést üznek. uu • ■

Vorquerolles , eggyike a' Hye-

ri szigeteknek, a' Vari Pr.

o&zt. régi várral.

Yorraknda , 1. Porka.

Forreux, kis Rhone Francz.

oszt. Loire mellett.

Forschenstein , Porsenstein ,

nagyobb részTnt elpusztult

vs S. Dominga nyug. In-

diai szigetben a' nyug. par-

ton , öböl mellett , melly

egy igenieles kikotöt szol-

gáltat, birt 1790-ben 600 h.

és 4750 fejérl. elöbb a' Fr.

kormányszék helye volt.

szép hegyvár és Vitézi jó- Porta Westfalica ,\. Weser bér-

szág az Szász értzhegyek- czei.

ïiek Freybergi tisztségében. 'Port Bourbon , 1. Port Impe-

Lakja egy bányatisztség- rial. • •

nek. Port Castries , Carénage , f5

Forsoluk, \. Siam.

Porladown , kis vs a' Hiber-

niai Armagh Grófs. к elle-

mes helyen Bann mellett

gyolcs fabr.

Fortaferry , helys. a' Downi

«sa Sz. Lucie nevü nyug.

Indiai sziget, egy kis erös-

séggel és igen alkalmas

révvel, hol 30 Libia hajók

minden veszély eilen bá-

torságban állhatnak.

Hiberniai Grófs. a' Strang- Port a" -Addy , 1. Portendik.

fordi tónak ész. részin, nem Fort-de-la-Montagne , Port-Li-

távol Belfastól, halászatot berté hajdan Port Louie

és kereskedést üz , és ehhez

40 tulajdon hajóval bir.

Pontalegre , Ttñfallal kerített

's egy kastéllyal az Alem-

tejói Portugalliai tart. egy

dombon 1127 h. 5590 1. és

jeles posztó fabr. lakja egy

Püspöknek , Corrigedornak,

Iniz de Forának és katona-

ság kormányzójának.

Port a port y I. Oporto.

Porlarlingtown , helys. Hiber-

niában Barrow mellett ré

szint a' Kingi . részint a'

Queeni-Countyhoz tartozik.

Portatore , fó Oampagna di

■ Romában , Pápa' birtoká-

ban , melly Terracinánál a'

tengerbe ömöl.

Port au de mer, k|s vs Eure

Francz oszt.

20° 9' 45" D. Sz. 750 8' »5^

K. H.) fö vs ész. nyugoti

részin az Isle de France ne

vü Francz. szigetben bir

Port Tíápoleon nevü révvel,

mellynek bejárása egy ke-

véss'é veszedelmes és vala-

mi 1 órányi ki terjedésu;

rendessen építve , erositve,

és hajótárházakkal feléke-

sítve. Találtatik* itt egy

Társaság d' Emulation,

melly arra törekszik , hogy

a' Nemzetek és a* keleti

nyelvek esméretét a' Teler

pedésekben terjessze. Idè

közelvan a* Monoplaisiri

fûvész kert, mellyben a*

világ minden részeinek(Au-

straliát kivévén) ritkább

nôvevényi neveltétnek.

Fort au Prince , Puerto del Peri de Vendues, el horhoko

Principe , Havanna után suit rév Francz. orsz. a' ke

legderekabb vs Cuba nevü

nyug. Indiai szigetben. S.

Marie révvel és 30000 1.

lakia a" Kir. Àudientziâ-

leti Pyraeneusok oszt. Col-

linre mellett, S. Helena ne

vü erösseggel ; kereskedik

borra! és olajjal.

nak;üzmarhatenyésztészt, Fort du sud, d' Eiitrecasteau-,



xi csatornával a' Diemens vo

tart, raellett Australiában

sok fris vízáel.

port Egmont , a' Falklandi szi-

geteken déli Amerikában

mellyett 1774 az Angolok

onként elhagytak

Vesuv hamvával elte-

metett , és 17,38 olta ujra.

kiásatott Herculanumi vs

régi maradványival díizes—

kedett , .de mellyeknek Ja

va az utolsó Kir. futásával

(1806) Siciliaba, vitetett.

Voteras, kisHyaerisziget.Var "Port Imperial , (elöbb Port

Francz. oszt. erôsséggel , Bourbon, azután Port Fra-

kevessé termékeny. ternitéj eggyike az Isle de

Vontele de Humer, hegyekPor- France sziget fp réveinek

tugalliában. 4 ' keleti Afrikánál.

Tortendik , V. Penia. Fortiuncula , kis darab föld

Port Famine , Hungerhafen , . Assissinál a* Spoletoi Her

rëv déli America legkülsöbb

partián a' Patagoni földön>

a' Magellani tengerszorps-

nál , a¿ ugy nevezett Tüz

földön v. Terra Fuegonak

elleneben. . r

Port Fratennité , 1. Port Impe

rial.

Tort Glasgow , helys. déli Sco-

tiában a* Renfrewi Grófs.

4000 1. és jó révyel , erös

kereskedést üz.

Torthoy , helység , Scotiában

Bamff Grófs. 800 1. egy

cs.ben az egyháziStatusban,

hol Sz. Ferencz egy kis ösz-

vedölt templomotmellyMa

ria nevét viselte , ismét fql

épített. A' nép frzámos ösz-

vesereglése , és az áhétatos-

ság végett , itt azután egy

nagy templom épült; ezen

említett templomnak fel-

szentelése napját (Festum

Poriunculae ) a* Barátok

esztendönkent 2 Augustus-

ban pompássan megünnep-

lik.. . \

, révvel, tobák fabr. fonás- Tortlago , Sierra-Leona fónak

_ salv ... • • ';" egy ága a' Sierra-Leonai

Tort Jaksonsbay , uj Hollandi- parton felsö Guiñeaban,

ában .Australiában a' kele- Tortland, (Islepf) félsziget

ti parton, vagy uj déli Wa

lesben 1.5 mfd terjed el az

loirszag' belsejébe több öm-

löket foglal. raagában ugy-

mint a' Sydqey öblöt és e-

gyike a' legszebb kikötök»

nek ; mellyben 1000 hajók

bátorságban álhatnak.

Vortici, helys. a' Nápolyitar-

tományban. A' tengermel-

lett és a' Vesuv tôvénél ,

,520o 1. igen gyonyöruen ki

ékesítettKiralyi lakvárral,

mellynek hyolczszegletü

udvara elejen az országut

megy > egy királyi kertel ,

mulato erdövel , és szép

kastéllyal. Fóképpen emlé-

kezetes itt e' Herculanumi

Museum , meîly К. U. Sz.

után 79 eszt. a' közel fek-

Dorseti Angol Grófs. o mfd

hosszú földnyakon (Chesil

Bank) a' szárazzal egybe

kapcsolt, 41/2 mfd hosszu,

és 'i széles , 7 kerületü ,

.2000 1. kik többnyire ko-

bányákkal foglalatoskod-

nak , igen gazdag a' leg-

jobb épület-ko bányák-

kal (Portland-Stone) mel-*

lyek Angliában használtat-

nak , és Hiberniába , még

Fran, or.sz.ba is kivitet-

nek. Az ezen .partokon va-

ló járás gyakran igen ve-

szedelmes , jól lehet már 4

világító tornyok (50o 31'

гг" Ё. Sz. 150 13/ ц// к.

H.)a' hajó.járást bátorságos-

eabbá teszik.Cavendish- Ben-

tink Angol Lordnak ezen
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Herczegifelszigettöl van

czime.

"Portland , fö vs a' Cumberlan-

di Gróf's. és Main tart. ész.

Americában , Massachu-

eetti szabad Statusban .

egy tágas és bátorságos rév-

nél; melly a' Cascói bböl-

л'ек legdélibb részét teszi,

3000 1. üz halászatot és e-

rös kereskedést , még az

'* Europai kikötökig is

Ii Americában аг Terra fir*

mában a'Panamai Földnya-

kon igen egésségtelen kör-

nyéken 130 h. többnyira

Szerecsenek és Mulattok

lakják , bir egy erösseggel,

és alkalmas révvel , egykor

itt igen hires vásár tarta-

tott.

Porto Bufaletto , vs a* Trevisi

tart. Livenza fó mellett egy

kastellyal.

Portland, hegy Australiában Portó Cavello , vs a' Caracca-

si Spanyol. tart. déli Ame-

ricaban,tôltéseken,egy igen

szép ki kötöhellyel , körös-

körül a' tengerrel keritve,

erôsségekkel , és külombfé-

le kis várakkal és valami

7500 L kik többnyire a'

nyugoti földcsiicson tele-

pedtek meg épületekkel,

rendes utszákkal, esközön-

séges árrú helyekkel. i8oi-b.

100 hajók mentek innétki,

mellyek 954645 nehéz Pias

ter árru indigot, pamutot ,

cacaot, ôszvért , bort, ca-

vét 's t. ef. vittek el.

Porto Cesenatico , kis vs rév

Romagna nevü Pápa tart.

a' Velenczei tengernél.

a' Diemens földön.

Portlandi-tiiget , uj Británniá-

•ban . Australiában;

Port Liberté, Port libre , más-

kép Port Louis (47o 42' 47"

É. Sz. i4° i8' 46" К. H.)e-

rös vs a' Morbihani Fran,

oszt. Blavet torkolatjánál,

«630 1. és egy jó révvel ; ke-

reskedik Szardellával, szá-

raz Angolnával, mellyeket

a' Grouaixi sziget mellett

fognak.

Port Liberté, kis vs S. Domin

go nyug. Indiai szigetben

egy révvel.

Port Liberté , 1. Port de la

Montagne.

Port libre, I. Port Liberté

Port Louis , 1. Port de la Mon- Porto Constanza , tengeri hely

tagne,

Port Mahon , 1. Mahon.

Port Napoleon ,

Montagne. . •

Porto , 1. Oporto.

Porto , vs Sz. Péter* ôrbkségé-

ben az egyházi

Tiberis mellett

Cyprus szigetben , kereske-

dik sóval.

1. Port de la Ponto Conte, rév Sardiniában

Porto v. Castell de Catras , ki-

kötö Forteventura Cana-

riai sziget ész. keleti part-

ján , Lobos szigetben dél-

röl, egy bbolnél.

státusban

Püspök-

séggel, és egy iszappal elbo- Porto de Mugen , kis vs Estrae-

rított rév maradványival.

Porto, erös vs a' Veronaibir-

tokban Etsch mellett.

Portobello , falu az Edinburgi,

déli Scotiai Grofs. a' ten-

ger parton , ferdô készü-

lettel.

Porto bello , v. Puerfe de Velo,

tulajdon képpen S. Philip

pe de Puerto (<y° 33' 5" B.

Sz. 8зэ to' ao" К. H.) vs de-

madura Portugalliai tart.

Tejo mellett.

Porto de Torres, kis vs rév,

Granadaî Spanyol Kir.ság

Frionak a' kôzép tengerbe»

való folyásánál.

Porto di Brimaro , vs és rév a*

Ferarai Herczs. a' hol Ро

пак iL Po di Brimáno

nevü Aga a* Velencaei

öbölbe szakad.
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Porto di Palo y kis vs es rév szig.nek keleti partján 1500

Val di Noto nevü Siciliai L és egy révvel.

tart. a' Passaroi hegy fo- Yorto Magno , város Iviza nevü

hon. Spanyol szigeten.

Porto di S. Stephano, vs degli Porto Marin, kis vs Galicia

Praesidii státusban egy е- nevü Spanyol tart. Minho

ros várral , és révvel. *. mellett , melly ezt keresz-r

Уorto Ercole, vs, és rév ugyan- tul folyja , bir egy révvel

ott egy várral. és üz halászatot és ke#c«*

Porto Farina , a' szomszéd só- kedést.

bányákról Garel-Mailah, az Porto - Mauritio , ero» tengeri

az sóbányaiaknak nevezett és kereskedö vs a' tengef

lakosok vsaTunisban Barba- mellett a' Genuai birtokban

riában egy révvel mely igen 3000 1. és egy kis révvel.

bátorságos és hajdan nagy Porto novo , Angol kereskedó

bajóle is fértek belé , most vs Coromandel kelet-lndiai

pedig egyedül kicsinekre parton 8 mfdnyire Tranke-

alkalmas; van itt még egy bartól ; pamut szovéssel.

tengeri fegyverház is. Porto Pedro , Rév, Mytilene

Porto Ferrojo , ( 42o 49' 6" E- Török szigeten.

Sz. 27o 59' 20" K. H. ) erös Porto, Praya, (Ész. Sz. 14° 56')

fö vs Elba szigetben .3030 L vs S. Jagoi zöld hegy íok-

egy hegyen a' tenger mel- szigeten too h. elöbb lakja

lett fekszik és bir egy jó a* nyug. Afrikai zöld hegy

révvel Itt lakott Napoleon fok , és az által ellenbe

Cs. Most a* Toskáni Nagy fekvô szigetek Portugallus

Herczegé. kormányzójának, jeles rév-«

Porto Fino , Portus Delphini , vel , és egy kís várral. A*

vs a' Genuai birtokban a' kereskedése egy Lieaboni

Rapalloi tengerôbôlnél egy Társaság' kezeiben van.

kis várral és birtos révek- Porto Rd, mvs a' Magyar Lit*

kel. , toralén Horváth orsz.ban g

Porto Gai , fo helye Paxo ne- a. VI. Rároly Gsászár által

vü Joniai szigetnek , és ki- nagy koltséggel megjóbbí-

Porfe Greco, kis vs Capitana» házzal felkészített jó rév*

-ta nevü Nápolyi tart. a* vel , több egyébb jó hajó-

tenger mellett. • helyekkel , 2. kastéllyal f

Porto Grado , jó rév a* Scar- egy jó hajó készitô hellyel*

panthói török szig.ben. de a' mellynek kevés hasz-

Porto Gruaro, v. Gruer, (45° nát veszik. A' terméketlen

45/ 48'' E. Sz. 30o 30' 46" K. vidék , az inni való vk , és

H.) kisváros Lemone hajó a' szomszéd Magyar tar€.-

kázható fó mellett Friaul- nyokkal leendó egybekët»

ban 4000 1/jó kereskedést üz. tetésnek fogyatkozása ezen

Porto ¿egnago , erfts vs Etsch jeles tengeri hely boldógu-

fónak mind a' két partján a' lásának szüntelen akadályt

Veronal birtokban. vetnek; az emberek selyem

Vorto Lione, (hajdan Pyräeus) portékák készitésévely ha-

még most is gyakfari még- jó csinalással, tin, haíekom-

látogatott Athiná vsnak ber , és szardelle fogássaí

egyik réve Livadiában. foglalatoskodnak. Van it-

Vorto Longone } erös vs. Elba ten. egy Contumátzház ю/

kötßhely.

 



Porto (Puerto) Real , ve Se- tel , arannyal , ónnal , Se

villa Spanyol tart. Cadix- nesovel , sóval. Fö vsa

, пак által ellenében 10000 1. porro Rico, v. S. Juan dePu-

hét kis vár által védelme- erlo Rico (18o 29' 10" É. Sz.

zett révvel á' kissebb ha- 68е 33'3o"K.H. Eáristól. )

jók számára, tengeri tár- egy íélszigeten Puerte a'

házabkal > só bánnyákkal Aquilád nevü hegy fokon

és egy világos ezürke kö- megerösitett , jó révvel %

-itinyával -, millyenekböl lakja kormányzónak , és

Cadix a' vsa épült. " Püspöknek.

Eort o-Reos , gyakran megke- Porto santo, (33o 9' E. Sz. 10

reeett rév egy kastéllyal lo' К. H.) kis Portugalliai

Lancerota nevü Canariai eziget az Atlanti tengerbe»

sziget keleti partján. - 10 mfd ész. keletfelé Made-

Porft» Rico, v. S. Juan de Pu- rától, 8 mfd nagy, 1200 1.

; erto Rico , Spanyol s/.iget kózepiben egy igen mere-

nyug. Indiában (Esz. Sz. 18e dek csucsos hegy van ; e-

K. H. 49—5°°) *8* □ mfd. gyéberánt a' fold szörnyü

nagy, 100 Angol mfd hos- ter/nékeny gabonával, fö-

ezú , 40 széles ; 90000 Spa- képp buzával, sárkányvér-

nyol, Mestriz , Mulatt, és fábkal , szarvas niarhával ,

Szerecsen J. Belsejében ke- • vad disznókkal, fogoly ma-

letröl , nyugottnak egy sor- darakkal, borral, igenjó, de

hegy nyúlik , Puente de nem sok • viasszal és méz-

Aquilar nevü hegy fokkai zel. A' ió halaknak nines

- északra, és sok öblöhkel и' s/.üke: Pö helye

Partokon. 23 folyók szakad- Vorfo Santo, helys. egy öbbT

nak ész.ról és délrôl a' ten- mellett , jó kikötfivel és 600

. gerbe. A' forró climájátten- lak.

geri szello enyhitti. A' föl- Porto, v. Puerto Seguro, azae

-de termékeny tzukorral, bátorságos rév vs Brasiliá-

pamuttal , kavéval, risfcá- nak Bahia nevü Helyts.ban,

sával, kukoriczával dohán- 700 h. és 3000 1. kik Szem-

nyal , gyômbérrel , kassiá- ling íogásból élnek.

•val, mastiszkmézgáv., rouc- Yoito Sigro, rév, Metelino TÖ-

- couvai, gummival, mautzi- rök szigeten.

nell fákkal (ennek erôshéj- Porto Vecchio, 41o 35' 29" É. Sz.

- ját a' féregek eoha meg nem 26o 56' 22" К. п.) vs és rév,

esiikjdegyümölcsiben vala- Corsica szigetén , egy egés-

mint a' héjja a4att találta- ségtelen kbrnyéken , só bá-

to té} forma nedviben is leg- nyákkal.

erbssebb méreg van) jó Porto Venere, vs a* Genual

hajófával , kokossal , pát- birtokban egy kis erbsség-

mafákkal, narancsal, gra- gel, révvelés márványbá-

nát almával , citrommal , nyával.
 

vakkal, oszvérekkei, kecs- tiai Grófs. 1000 l. egy rév-

ltékkel , juhokkal, sertvé- vel , hajó csinálással é*

ezekkel vad szárnyas álta- gyóles kereskedésseL Innét

. tokkal, Europai baromfi- rendszerént 4 póstahajók

Y»l, halakkal , '* a' t. ezüe- meonek DomaghadeebeHí
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berniába, mind a' két Sta-

tioján világító tornyok áll-

nak. Hiberniából ide min-

, den esztendön liooo darab

szarvas maríia és 2000 da

rab ló jön, mellyek ismét

Angliában mennek

Bamffi Grófs. a' tenger mel-

lett 2000 1. és egy oátorságos

révvel, mellyböl bal fogás,

és parti kereskedés üzetik.

A'.szomszódságban igen szép

kigyó - (Portsoy Marble^ és

ritka gránit- ko találtatik.

Port Penn, rév.Delaware mel- Port Surville, sziget egy rév
. . . . . , . . * Ъ 'Л T • * ' Ê t * /

lett, ész. Amerikában De

laware szab. Statusban a'

Newcasteli Grófs.

Fort Philipp, (40o D. Sz.) uj

Angol Telepedés uj -déli

Walesben Australiában.

Port Républicain 1. Portau-

Prince.

Por* Roseway , 1. Scheiburne.

Port Royal , vs Jamaika szig.

nyug. Indiában egy fold

nyak hegyénél, 200 h. ki-

ralyi hajó tárházzal, és eró

kis vár által védlett révvel.

vel , délre Louisiadétól és

uj-Guineától, Australiában.

Port Tabacco , vs ész. Ameri

kában Marilandi szabad

statusban a' Charlesi Grófs.

500 lak. , .

Portudal, mellyeta' Szerecse-

nek Salinak neveznek , sze-

recsen falu a' tenger mel-

lett az Ualoffdk foldén,. kö-

zép Senegambiában , Baol

tartom. hol a' Frantziáknak

élóbb egy rakodó helyek

vólt.

Port Royal, sziget ész. Ame- Portugaliia , Lusitania , (36o

rikában déli Carolinai sza

bad statusban.

Tort Sadxvicn, 1. Mallicollo.

Pert S. Marie , ve Lot és Ga

ronne Franczi oszt. Garon

ne mellett , 28Ю 1«

Porttmuth , Portus magnus ,

¿00 48' 1" Ësz. Sz. 16o 34'

2" К. H.) èrôs kereskedö

vs Hamp Angol Grófs. Port-

sey , v. Portsea fél szigeten

32400 1. elsö Hadiréve a'

státusnak , mellyet 3 kis

vár védelmez , és mellyben

1000 Liniahajok megtérnek^

nagy hajó épitô heïyekkel,

tár és fegyverházokkal , és

minden hajó épitô fábrikai

bészületekkel; ispitállyal a'

hajósok szamára 3000 em

ber re , és hajó oskolával.

Háború idején ezen rév gyü-

lekezet helye a' csatornai

flottáknak , fôképp a' Spit-

headi kiköfö , a' Száraz, és

a' Wight nevü sziget közt.

port Soledad, Spanyol helys.

a' Palklandi szigeteken déli-

Amerikánál,

Pattsoy , vs kezép Skotiában,

SS'—42° 13' K. Sz. 8° 15'—

1,0 Kirs. Europa nyu-

gotti részin; ész. és kel. Spa

nyol országgal , délrôl és

nyug. az Atlanti tengerrel

határos; ^¿óQmfd. 3,352000

1. számlál. Az orsz. hegyei

a' Pyräneusok ágai , mel

lyek Spanyol orsz.ból nyúl-

nak bé. p. o. Serra d' Estrel

la, Cintra, Serra da Arrabi-

da , Monte junto, Serrada

Marao , Serra Gérez , Serra

de Lonzaa , Serra de Cer-

deiro, Serra de Monchiquef

's a' t. A' legmagassabb

hegy Pinhel 6000 láb. ma

gas. A' hegy fokok kózül

emlékeztesek : Atalaya ,

Mondego , Carvociro , de

Roca , Espichel , Sinnes , o.

Vincent, S. Maria's a' t. Fô

folyóji: Duero, Tejo, és

Guadiana ; Parti folyók :

Minho, Lima, Cavado, Mon

dego, és Caldao. A' klimá-

ja egésséges, a' rekkenö me-

legséget szellök hivesittik i

a' tél inkább essôs mintséra

hideg ; hó csak a' hegyeken

esik
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esik , kivált Serra de Es- Montes , Beira, Estremadu-

trellahegyén. A'fôldtermé- ra, Alemtejo tart.okkal. a)

sei kbzt említjük : ezüst, Algarve — Fö vsa: Lisa-

tzínn, ón és vas érczeket, bona

reaet, márványt, kö sze- Portugalok , Portugiezeknek ,

net, tengeri savat ; bort, neveztetnek keleti Indiában

olajt , Égyptomi szilvát , nem csak a' valóságos Por-

gyümölcsöt gesztenyét, álo- tugallusok , kik Portugal-

et, gabonat , tölgy fákat liából jöttek, hanem mind

enni valo gyümölcsel, ker- azok, a* kik (jól lehet ros-

mest , szarvas marhát iu- szúl) Portugaílus nyelven

hokat, igen szép gyapju- beszélnek. Amazok fekete

val, szelid és vad kecskét, Malabárok , kik Portu-

szamarat , öszvert , kevés gallus nyelven beszélni

lovat és vadakat , farkaso- tudnak, és Portugaílus mód-

kat , selyembogarakat, mé- ra ruházkodnak , егек ol-

het, halat 's a' t. Lakosai lyanok , kik Europai a-

igenzavarteredetüek, nyel- páktól, és Portugaílus nyel-

vek hasonló a' Spanyolhoz ven romlottúl beszélni tu-

leánya a' deák nyelvnek , dó fekete anyáktól szár-

több idegen szavakkal ke- maztak.

verve. Az egyedül szabad Vortugalete , kis vs Biscáya

religió kath. de találtatnak nevü Spanyol tart. a' ten-

még is sok alattoraos zsi- ger mellett egy révvel, és

dók. Portug.eddig még mind vasbányakkal.

a* két Ágra szálló Monar- tortugo/, falu Granada Spa-

chiavólt. A'Bragantzaiház nyol Kirs ban Alpujarras

birta egész 1807 Novemb. hegyen , egésséges kuttaJL

27-keig a' trónust , melly Porut, Calabrea , kis sziget

napon a' Regens egész far Archipelagusban , Morea

miliájával, több tisztvise- mellett. Ide számkivette-

lökkel és a' Flották Javá- tett Demosthenes,

val a' Francziák által его* Porz, mvs a' Bergi nagyHer-

rongattatott , kis or- czs.ben , Rajna mellett pa-

szágát elhagyta, és ,B»a- - piros, tobák, olaj és kalló

siliaba . kereste , Ja. leite - malmokkal.

Menedék helyét. Ezen idö- Posechonje , Poszachonje, ker.

tól fogva Angol védelem vs a* Jaroslawi Orosz Helyt.

alatt piheg , háborus Sogosha mellett 365 h. 77

kornyülállások között , és deszkaboltokkal, 1658 férfi

várva várja iövendö ser- lak. bör fabr. és kereske-

»át. 1810 August holnapjá- déssel. •

tól fogva egy Junta.kormá- Poschiave , 1. Pusklav.

nyozza, Angol elölüles alatt. Posega , Poxega, (45o 29' 30"

A' statu sjövedelme \г mil. É. Sz. 3,5o 34' К. H.) ezab.

for. az adóssága pedig 50 kir. va hasonló nevü Várm.

millió forintokra ment. A' és járásban , Eszéktol nyu-

ízárazan lévô ereje 15000 ka- gotdélnek 10, Uj-Gradiská-

tonaságból áll. Tengéri eró tól észak keletnek 4 pósta

nélkül most szükölködik.— • mfd. Nevét hafdani várá-

Portugallia 2 Királyságok- tól kölcsönözi, melly a' ve

il) ¿1 áll: i) Portugal, Entre nak kôzepén fekszik , és

Minho e Douro , Trata os most az idó ércz fogainak

ftÜB. ьЕх. IV. daK. 14
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Altai engedtetetett szomor blania temploma , Caríís-^

tekintetü omladék ; erede- tranus Barátok klastroma. ,

-te a' homályos régiségek . posta há/.a 's a' t. Mulat-

kôzé tartozik , és csak azt ságra szolgál két kavéháza,

. tudjuk rola, hogy megve- több szép kertjei , és a' vs-

rettetvén Szalán Bolgár hoz közel levö erdocske Pa-

Fejedelem Árpád alatt Ö- dess. Polgárjai szorgalmas

seinktñl 898-dik eszt.ben miivészek , mesteremberek,

'■ Titelnél , Posega, Valpó 's és föld 's szöllö mivelök.

t. más vidékei a' mostani Országos ée héti vásárjai

Slavoniának azakkoriMa- meglehetössek. Kórnyéke

gyar orsz.hoz caapattattak. igen kellemetes ; halárja .

Kesöbb tudni illik 1263-dik -jól termö.

eszt.ben Mária Királyné- Posega Vármegye, Slavoniában

пак IV. Béla hitvessének 4,5 □ mfd. ki terjedésü; Iak.

adatott ajándékúl. ltt tar- lllyrusok , és ama neveze-

tatott egy ideig 1.386-ben tes Morlákok ; számok 661 18

Erzeébet Királyné Mária kath. és harmad ré^zénl ó-

leányával fogságban Horvát hitü : É. és Kel. Verocze

János által , a' ki egy esz- . Várm.vel , D. Száva hoszába

temió múlva Gara Miklós fekvô katona határokkal ,

elol e* várba-húzvan ma- és Ny. Horvát orsz.gal hatá-

gát , attól kemény ostro- ros. EzenVárm igen hegy.es;

mot szenvedett. Zsigmond fß hegye Papuk. A* hires

Kir. alatt 1414^-ben Herczeg dohány egy a' fö termései

Hérvoya birtoka vala. Ké- közül , ebböl esztr.nként

eöbbi sorsa nagy részintho- 50000 mása vitetik ki. Mar-

mályos 's ismúretlen. Pose- ha tartása is jeles. 1 szab.

ga vsát ész.ról kel.röl 's Kir. vst , 6 mvst. 254 falút

tlélrôl nagyobb 's kissebb s/ámlál. Portáji 57. Diako-

-»zbll6 hegyek kornyékezik, vári és Karlowitzi Püspök-

nyugoti tajéka С a' neveze- ség alatt van.

zetes Campus Poseganus ) Posen , Posna , el&bb Vajvo-

Jties rónaság számos népes dbság Nagy Lengyel orsç

, 'e virágzó helységfekkel bo- ban , de 1793-ban keleti

rítva , melly mar a' Ro- Prussziához, a' Tilsziti bé-

maiak idejében Vallis au- kekôtés által pedig a' War-

rea név alatt hires vólt. A* sói Herezs.hez kapcsolta-

vs falait Orlyava kís folyó tott, '& beldlle azon nevü

mossa. Piaccza és ezt kör- o&ztály 16n , 408 1/2 □ mfd.

nyékezo épületei csinosák; nagysággal, .598310 Lengy«l

utszái nagy részint hol a' Német , és Zsidó lak.kal.

mesterség hol pedig a' ter- Terem leginkább gabonát

mészet által ki vagynak és lent; juh tartása is gaz-

rakva. Számlál 30oolak.kat, dag. Az 1814 Párisi békü-

kik részint kath. részint lésnél , és Bécsi egyesülés-

pedig ó-hitüek , lllyrusok nél fogva , a' Prusszia or-

>s kevés Németek. A' Vár- szággal egyesíttetett ujon-

roegye itt tartja gyüléseit, nan N. Hercz.ségi titulus-

innen számos nemes ura- sal , és tulajdon igazgatás-

eágok is lakják. Vagy»n sal. A'*Powitzi , és PeyseH

gymnasiumja ; Sz. Terezia, ker.teknek , részei tbte el-

tUzteletére emelt szép pié- szakasztatváa új Lengyel



orsz. birtokába hagyattat-

tak.Thom vsa a'Culmi ésMi-

chelani keriiletekkel, nyu-

gati Prussziához ragasztat-

tak ; hozzá ragasztattak a'

Kalischi Departmánt'Prosz-

nán innen fekvft részei, Ka

iisch városát és vidékét ki-

vévén ellenben pedig vele

öszvekapcsoltattak: nyugoti

Prusssiából a' Croni , Cami

ni kerületek az egykori

Netz kerület részei. Fö vsa

Ролен, Posnania, 5a0 гг' É.

Sz. 34° 59' 45" К. H.) város

Warte mellett 6 külsö vs-

sokkal , 1391 h. 15990 1. kik

közül többen 3000 nál zsidók

egy várral* «4 tempi. 13

klas t. Püspökseggeljgymna-

siumraal, Püsköki semina-

riummal, oskola tanitó se-

minariummal , bába osko-

lával , és dohány, börposz-

tó fabr.< üz a* 3 esztendei

vásárokon kivûl jeles keres-

kedést.fokép Német orsz.gal.

Posidonia , Paestum , (Pesto)

Lucaniaban most Basilica-

tas hires vs , Római lak.

kal, és kétszer virágzó ró-

zsákkal.

РошШрро , 1. Pausílippo.

líositano , vs Nápoly orsz In-

nensö-Herczs.ben 3920 1.

Vö*neck,vs Altenburgi Her.ben

melly rész a* Coburgi Hercz.

tartozik Kutschauvize mel

lett 371 ház. és 3000 1. kü-

lömbfele fabrikai között :

a' festö, a' gyapjú materiá-

kat , porczellán 's bör por-

tékákat; keszitö nevezetes-

sebbek. ><.

Kösnitz, (alsó) folyóvíe Sta

ler orsz. Marburgi ker. ered

a' Vitscheini hegyekben ,

folyik délkeletnek vett i-

rányban a' Vandalusi dom-

bok között , és Friedau fe-

lett a' Drávába szakad.

Pöjnitz, (felsö) patak Stajer

orsz. Marburgi kerben ered

a' Vitscheini hegyekben kö-

zel az also Pösnitz forrásá-

hoz, folyik észak felé, és

a' Sülm vizébe keveredik.

Posony , Presburg, Prespurekj

Poeonium, (48o 9' 2o"Jï.Sz.

34е 44' К. H. alatt) nagy ,

hires nevezetes , fö vs Po

sony Várm.ben, Duna in-

nensö partján , Bécshez 10

Györhöz 6 Budához 26 pos

ta mfd. Eredete tudva nin-

esen, a' Pannoniával egyen-

lö sorson ment által: -a*

Metanásta Jászok , Quadu-

sok és Marcomannusok ,

Hunnusok , Gothusok, Ava-

rok kezében forgott N. Ká-

roly Császár idejéig. Ez a-

latt német örizöitöl Bresla-

burg , v. Brodburg nevet

viselt. A' Marahanusoktól,

v. Moravusoktól , és a' Né-

metekböl végre a' Magya-

rok hatalmába jutott. Aa

Austriaiktól kétszer véte-

tett meg, belsö viszontag-

ságait böven leírta Vályi

András. Belsö vsból, 's kül

sö vsból ( Blumenthal ^ és

várból átl. A' város hajdan.

békerítetett volt és Univer-

sitás.sal is bírt. Ide hely-

kesztetett 1531-ben Budáról

a' F. K. Kamara , és csak

1784-ben költözött vissza.

Itt állíttatott fei elöször a*

F.K.Helytartó tanács, melly

1784-ben Budára álttétetett

F. II. Jósef Cs. által. Itt hi-

teltetett meg elöször а' К.

Testörzö nemes Magyar se-

reg. Itt öriztetett a' Magyar

Királyi Korona is azon 1784-

dikig, mikor Bécsbe elví-

tettetett. Itt koronáztattak

többnyire I. Ferdinandtól

fogva a' Manyar Királyok.

Itt egykor pénz verö ház is

vólt. Mostanában diszeske-

dik egy Káptalannal kath.

akademiával , evang. gym-

násiummal , az Iskolai ke-

14 •



riiletnek székével ; Királyi

vám, So, posta hivatallal ,

az országnak gyülésével ,

Várm.nek házával tulaj-

don, résznyire kath. rész

nyire evang. tanácssal, txé-

hány pántllka,'s más selyem

fabrikákkal , és egy számos

gymnasiummal a* T.Bene-

• dictinusok alatt, 's kisded

Seminariummal. — A* kerí-

tésen belöl szentelt épüle-

tei között nevezetesek i)

Sz. Mártonyról neveztetett

templom, annak Ermek ,

Dorner, hires míves által

öntött 100 mázsánál nehe-

zebb ón képével, szép ré-

szeivel, és drága készületi-

vel eggyütt; Itt szokott a'

Királyi koronáztatás tar-

tatni. г) a' Sz. Ferencz Szer-

zetebéli Atyáknak Szent-

egyháza , ezen régi épület-

. ben neveztetnek íti a' Ki-

rálytól az arany sarkan-

tyús vitézek. 3-dik A' meg-

' váltóról neve/.tetett volt Je-

suiták temploma , a' város

• háza mellett. 4-dik A' Kla-

rissza Apáczáké' volt tem

plom , melly most a' K. A-

kademiájé. \5dik Az Ursu

lina Szerzetbéli Apáczáké

kik leány nevelök. Három

kápolnák is vannak még a'

belsö vsban: Sz. Kataliní

Kristus teste, 's Sz. László

nevezet alatt. Közös és ma-

gános épületi közül emlittést

érdemelnek: a' volt F. K.

• Helytartó tanács háza, a'

volt F. Kamara épülete, az

orisz. háza , a* Várm. és vs

háza , a* régi pénz verö és

ország gyülési ház; azEsz-

tergomi Ersek paloíája szép

bápolnájával eggyütt , a'

Pozsonyi Prépost lakhelye;

B. Mednyánszky igen régi

és magas épülete, Csákyés

Eszterházi Grófok, Auerés

Ormoadi urak házai, Wt.

A' kerí.tesen kivül ezen tem-

plomok nevezetesek , a' Mi-

serikordianus Fratereké. ,

volt Trinitariusoké, Kapu-

cinus . Atyáké , Sz. Erezébet

betegekkel bánó szüzeié ,

Notre Dame Leány nevelö

Apáczáké, az árvák háza-

béli , ispitálybéli, vár alatt

i épült Sz. MikJós , és a' ple-

bánia tempi. Blumenthal-

ban. Magános épületi: Du-'

náhozkozel 1763-ban mint-

е£У *7° ezerl'oríntokba ke«

rült kaszárnya, melly mel

lett van az 1775-ben épült

csinos Király hegy, melly-

re fellovagolván a' koro-

náztatott Király négy felé

vág: a' régi Király hegyen

pedig a' városon kivül most

Kir. élés házvan)csak nem

ált ellenébeñ van a' hajós

hid Dunán való ált mene-

telre. Az Arvákháza, melly

hajdan Veselényieké volt;

az Ersekségbéli kerti Palo-

ta, hoi most az Archivum

és konyvtár vagyon ; a-z uj

Várm. háza. H. Grassalko-

vich pompés palotája. G.

Aspermont, G. Erdödi , G.

Pálfi épüleleik^ szép ker-

tekkel eggyütt; és Wacht-

ler, Landerer , és más pol-

gár házak. Vannak 4 könyv-

nyomtató mühelyei , és 4

konyváros boltyai. Mulato"

helyei Posony vsának : a'

halászok kapuján kivül é-

pült Teátrom , és bálház, a'

szép sétáló hely a'hoz nem

messze, Dupántút a'fgyó-

nyörü ligetben , és szom-

széd helyekéri ; Dunán in

nen a' kôzellévo hegyeken

*s v0lgyekén;, á*malmoknál,

a' számos ezép kertekben.

Határa jó , levegftje egéssé-

ges , bora bö és hifes, gyü-

mólcse sók , kereskedésene-

vezetes. Lakosi legtöbbnyfw

re Németek , azáraos Tótok



es Magyarok is , a' belsö

plebániában 219Ч8 kat* 33.17

evan. 15 réf. 1 ó-hitü¿ ъбуб

zsidó (a' S^hlosbergben )

a' Blumeathali plébániá-

ban 4662 kath. 1698 evang.

l réf. A' vst koronázza egy

70 blnyi magasságú hegy,

királyi igen szép rnessze

látást szólgáltató ellátáa-

sal. Ennek eredete régi, e-

r&sségei több izben raeguj-

jíttattak, épületei г6з.5-Ьеп

az egész ország koltségivel

megnagyobbittattak, 1762-

ben több mintegy militó

forintokba keriilt meguj-

jittatása. Kedvea lakó helye

volt F. K. F. H. A. Kristiná-

nak férjével eggyütt mint-

egy » 5 esztendökig, M. The-

reziának pedig nyájos mu

lato helye. 1784-ben a* Ma

gyar országi kis papságnak

több mint hasonfelének пег

velö háza (Seminarmm Ge

nerale) iön. Itt szi vott több

mint ,50o papi if¡úság 6

esztendokig mejjébe szen-

tebb religyiói érzést, tudo-

mány és haza szeretetet,

példa nélkül való vetélke-

dóssel, alkalmatos nevelftk

alatt. Közzülök raár nevé-

zetes férfiak válalkoztak

mind egyházi,, mind világi

hivatalokra. En is ittavat-

koztam a' Literaturai szer-

Ье hazánkban becstelen

ügyeen. Nevezetes , hogy

Posony vsa hiresebb Geo-

graphusinknak. Bel Mát-

tyás, Korabinszkv Máttyás,

Szászky Tomka János, Win-

dischuraknak szüietésvagy

lakhelye vólt. Más derék

férftakkal is dicsekedhetik:

illyenek Práy György, Kern,

pelen Adám , Veser Frid.

Junker , Prixner, 's a' t. E*

vir idovel katonai szállás-

sá és ispotallya lévén , le-

egett néhány esztendôk e-
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lott, 's siralmas romlásra

jutott. A vs portáji 40.

Vosony Vármtgye , Comitatu»

Posoniens'is , Preszburger

Geapanschaft, Prespurszka

Stolite. Magyar oraz.nak

Dunán innensö kerül ében.

Az Ész. Sz. 470 51' eçéez 48°

38/ 48//ig , és a' Kel. Hosz.

34o ay'töl .35o 26'ig terjed.

Nevezetét vette Posony vá-

rától. Nyugatra határos Al.

Austriával, északra Nyitra,

keletre Komárom , délre

Györ és Mosony Várme-

gyekkel. Nagysága 82 □

mfd Hossza mini e¡ry ы szé-

lessége 8 mfd. Fekvése nyu

gatra és északra hegyes ,

többnyire Iapályos. Hegyei:

a' Kárpát bérczeknek kez-

deti, és néhány ágazati : en

nek egyik része Posony vá-

rosától kezdve Borostyán-

ko, Detçekô, Éleskô mel-

lett Nyitra Várm. felé ter

jed; darabweabb része Stom-

fa , Reese, Sz. György, és

Limpach , Bazin , Modor

Vöröskö. ielsö Dios felé nyú-

lik. Erdei közötl legneve-

zetesebb a' fekete Erdö

(Sohwarzwald); barlangjai

közül esméretesebb a' Stom-

fai , Szomolyai , és Bazini.

Folyóji köztt legneveteseb-

bek 1) a' Duna , melly al.

Austriából Devénnél ömlik

e' Várm. és ezt Ausíriától,

*s Mosony Vàrm.étôl elvá-

laztja,Posony vsa alatt sebes

árjával elfolyván.külombfé-

le ágokra szakadoz, és neve

zetes szigeteket formál ;

jobbról a' Csallókozt és Csi-

liszközt, balról a" vizközt;

Medvénél v. Komárom Vár-

megyébe jut. 2) Morva vize,

melly Morva orsz.ban ered-

vén, Szakolcza videkén foly

Magyar orsz.ba , és Posony

Várm.ben Dévén vara alatt

Dunába vegyüi. 3) Vág vi-
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xe: melly Liptó Várm.ben 'et. ef.

eredvén , és Turócz , Tren- Possenheim , falu a' Naumbur-

csén , Nyitra Várm.ket ált- gi Szász tisztségben , bom-

futván , Posony Vármegyét lóval és gyümölcsel bövel-

is éri ; Szerednel rakatnak kedik.

ki szálfáji , mellyeket hord. Possidium , tengerfok az Ara-

Kissebb folyói : Dudvág , biai öbölben.

Tima , Bláva , Párna , Gid- Postava , vs Minski Orosz

ra , a' Sz. Györgyi , és feke- Helyt.

tevíz 's a' t. Patakai is szá- Postelherg , Schwarrzenberg

mosak : a' Stomfai , Ruda- Herczegi vsa Cs«h orsz.ban ,

vai , Detrekfti , 'a a' t. Le- Saatzi kerül. Eger mellett,

vegftje e' Várm nek igen ki- kath. pléb. 142 h. 960 lak.

es és egességes, Termései : és koszénbányákkal.

gabona, széna, a' sok gyü- Ptistény , Péechtyán, ravs Nyi-

xnölcs , a' külombféle jó bo- tra Várm. Vág folyo nyugo-

rok; nevezetesebbek a* Sz. ti partján > meleg ferdöi hí-

Györgyi , Récsei , Prácsai , ressek. F. U. G. Erdödi, lab.

Bazini, Posonyi, Diósi,Lim- tótok , 2825 kath. és ii4zsid.

pachi , Grinaviai , Modori , egy ispitállyal , és tágas

Szenkviczi , Vörösköi , Szu- vendégfogadóval.

hai és több borok. Hallal Postiglioni , vs Nápoly orsz.

is bövelkedik , kivált Vág az innensö Herczs.ben 1840

vizében ; vadakkal és fával lak.

ezámos erdeiben. Kék festö Postupitz , Gróf Rottenhaui vs

fü termesztetik Pereden ; Cseh orsz, Saatzi ker. pa-

csepkô találtatik barláng- mut fabr.

íaiban. Sok papirosmalom Vostechen/e , 1. Potscheconje.

van patakain. Csalló szige- Potamo , nagy és népes helys.

tének hosïza 12 mfdnyinek Corfu szigeten, Ь6 jövedel-

tétetik , termékenységéért mü sóbányákkal , kedves-

arany kertnek neveztetett kedik gabonával, borral és

el ; de e' nevezet egész Várm. olajjal,

nek tulajdona. ' A' Csalló- "Potenza , Potentia , fft vs Ba-

közben nevezetes még a' silicata nevü Nápolyi tart.

"Wajka Szék (1. Wajka). Az az Apenini hegyekbeh. Lak-

egész Várm.ben 5 szab. kir. ja egy Püspöknek. 1694-ben

vsok , 23 mvsok , 292 faluk, a' foldindúlás áltai majd

45 puszták számláltatnak. csak nem egészen eltörülte-

Lakosi 1961648 nagyobb ré- tett.

szént Magyarok és Tótok , Pof<?/,föhelye a* Liebanai hegy

Németek a' vsokban ; több- ker. a' Burgosi Spanyol tart.

nyire kath. vagy reform. Deva mellett.

sokan Zsidók is.. A' kathol. Poti , Puti , vs , és erósség a'

az Esztergomi Ersekséghez Török Georgiában , Fasch

tartoznak. E' Vármegyének torkolatjánál, a* fekete ten-

portáji 2,53. geren kereskedést üz.

Possberg , 1. Pass. Potna , Dietrichstein Herczegi

Possdorf, 1. Passdorf. vsa Cseh orsz.ban , Czaslaui

Vossendorf , falu Saxoniában , ker. 588 h. posztó és kalap

Dresdétól délre , készít sok fabr.

szalma portékát , kalapo- Potok , helys. a' Kiewi Orosí

bat, tányérokat, paplant, Helyt. kereskedik gaboná



val , szarvas marhával , és

börökkel.

Patoscham , vs Moldvában 400

ház.

?otosi, (D. Sz 19o) vs la Platai

Spanyol Al-Kirs ban , v. dé-

li Peruban déliAmericában,

18180 lak. hires, az 5 mfd.

kiterjedésü ezüst bányák

miatt, mellyekkel eszt.ként

13000 ember foglalatosko-

dik , és mellyekböl 600000

mark ezüstöt, és aooo mark

aranyat s¿állítnak ; de most

csak nem egészlen kiürül-

tek. A' Király* jövedelrae,

bi ötod részt kapott , 4 ifi

mili, piasterre ment.

Potow/noA , 1. Patowmak.

Potschappet , falu a' Dresdai

Szász tisztségben , a' Plau

en i fold véginél 38 ház. kö-

s/én , üveg és vitriol fabr.

Potschinki , új ker. vs Nisch-

nei-NowogorodiOroszHelyt.

Rudna mellett 808 ház. aa

tempi. és398o lak. A* szom-

•zédságábaa van egy kir.mé-

nes , a' kir. lovas testörzök

számára, és anagypálinka

egetö mühely.

Potsdam, ("520 a4' 43" E. Sz.

30° 44' 46" К. H ) szépen á-

pült vs a' Brandenburgi kö-

zép Markban , egy szigeten

mellyet Havel, és több ta-

vak kerítenek , 1740 h. és

20000 lak. második lakvá-

roea a' Prusszus Kir.nak igen

szép várral , melly elött

nagy Római oszlopokkal é-

kesített piatz találtatik ,

hol az örseregek napon-

ltént fegyverben gyakorol-

tatnak. A' vásár piaczon

egy 7,4 lábnyi magas hegyes

márvány oezlop áll, melly-

nek 4. részein Nagy Fridrik

Wilhelm , és az utánna kö-

vetkezö 3 Királyok már

vány mejképei állnak. A'

vártol nem távol lév6 vs

teroploma igen gyönyörü

épület. Az trsereg templo*

ma nagy ; van szép 365 grá-

dits magoseágú tornya szép

harangokkal. A' márvány

Prédikálóezék alatt van I.

Fridrich Wilhelm, és II.

Fridrieh kriptája. E* vároa

lakja a' Kurraarki kormány-

nak , és a' Marki gazdasá-

gos.Társaságnak , 1 Lyce-

ummal , egy gazdagon ki-

készített árvaházzal , 690

katonagyermekek s/ámára ;

selyem és paraut materia,

gyolcs, tobák, gyápju, bor,

kalrtp , plajbász , és szép

fegyver fabr. mellyben 143

doJgos ember foglalatosko-

dik. A' vs mellett vagy:>ak

a' Királyi mulató paloták

Sans souçi , az új vár , a'

márvány paloU, és a* szom-

szédságban a' Pávákszigete.

Pott , Német orsz.ban annyi

mint a itze.

Potten , ezabad független Stá-

tusGüsurate félszigeten ke-

leti Indiábaiu

Pottenbrunn , falu egy várral,

pléb. szalamia,és edényfabr.

alsó Auslriáí.an , Trasea

mellett 88 ház.

Pottendorf, mvj Austriában ,

Ens alatt, a' Bécsi erd6 alatt

lév6fertályban, pléb. ura-

dalmi várral , 105 ház. é»

egy gyapju fonó fábr.

POttenstein , mvs Austriában,

Ens alatt a' Bécsi erdö alatt

lévô fert. Triesting mellett,

egy 1760-ban szerzett kard

fabr. mely az egész orszá-

got kiállíhatja , pléb.val

és 100 ház.

Pottenstein , Cseh mvs a* Köni-

gingrätzi ker. 90 ház. eg-y

várral , karton , és asztal-

materia. kézimív. Gyolcs

fejérítéssel , és kat. tempi.

Pöttenstein , vs Bavariában ,

Main ker. sziklán épült vár

ral , 120 ház. 750 lak. helye

.egy Torvényszéknek.
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Vottin, Örosz pénz, mely egy új Lengyel orsz.ban. -, v

tallért er. Poza , falu a' Burgosi Spany.

Fettneusiedl , magyarúl Lajos- tart, sóbányákkal.

falva , Lajtha falu , szép Рохлей, 1. Posen.

• mvs Moson Várm.ben , Laj- Pozoblaneo , (38o Vf4 E. Sz. 11O

• tha mellett, Posonyhoz 3, ',53' K. H.) vs Cordova nevu

- Prukhoz 1 1/2 óra. F. U. G. Spanyol tart. 4200. lak.

■ Andrási. Lab. elegyes Hor- Pozovics , falu a' Temesvári

vátok , bath, egy várral > katona járásban Ñera mel-

ittazelött igen sok Angolbör lett, lak. Oláhok , bir egy

- készíttetett. Bir egy kasté- kaszárnyával , nem eggy.

lyal , kat. tempi, tobákfabr. Görög tempi, és kath. ka

es majorsággal. polnával , gyakorlóházzal ,

Touance , vs Maine, és Loire és mustra oskolával , Ñera

Fran. oszt. 1300 lak, és vas mellett feksaik. Lakosi ku-

fabr. . koritza , és szilva termesz-

Vouch , nemes vs Saxoniában, tésbol élnek , a' szilvából

a' Wittembergi ker. Muida pálinkát égetnek. Laknak

níellett , gyapju fonással , itten sok Czigányok , kik

és fazekassággaí. többnyire arany mosással

Vouget , vs a' Nizzai Grófs.ban foglalatoskodnak.

3000 lak. Pozzolengo , y s a' Mantuai Her.

Poughkeepsie , kereskedö vs 2000 lak.

észak Amerikai New - York Pozzol Formigara, vs a' Genuai

szabad Státusban, Dutche- vidékben , 2330 lak.

szi Grófs. Hudson mellett , Pozzo Negro , rév , Forteven-

2530 lak. tura nevu Canariai sziget'

Pouguet , Helyt. a' Nievrei Fr. ' keleti partián.

. oszt, 970 lak. és érczes for- Pozzuolo, Puteoli , vs es,, ker.

rásokkal. • föhelye Terra di Lavoro ne-

Pouillon , vs Francz. orsz. a* yü Napoly tart. egy tenger

Puszták oszt. 2720 lakosok- » öböl mellett , 9000 lak. és

. kal. ]ó révvel ; lakja egy püspök-

Wouüly, vs a' Nivrei Fr. oszt. nek , kinek fft temploma

- közel Loirhoz, 360 h. 2630 Augustus Császárnak szeri-

lak. és szolomíveléssel. telt templom düledékein é-

Poulo , 1. Pulo; pült. Találtatnak itten egy

Poutroy , helys. a' felsó Raj- Római Amphitheatromnak

nai Fr. oszt. аобо lak. szölö maradványi. Ezen vstólve-

míveléssel , és bánnyákkal. szi nevét az úgy nevezett

Povot , vs az Estremadura Por- Pozzoláni föld , melly ezen

tugalliai tart. Tejo mellett. kornyékben ásatik, és mely

Powenez, vs az Olonezi Orosz mésszel keverve , igen jeles

ч Helyt. Onega tó mellett 63 porenyvet (Kitt) ád.

h. és lenmíveléssel. Pra S.Didier, kis vs Piemont-

Vowiedz, к Pöwitz. ban Doria Baltea fp mellett,

VowIowa , falu a' Nischnei-No- azon kornyéken , mely egy

Wogorodi Orosz Helyt. Oka hegytol , Brisanchai völgy-

mellett 5000 lak. nagyobb nek neveztetik.

részint kovácsokkal. Prachatitz , Cseh vs a'Prachi-

Vowonszky, pompás, ritka, ha- ni ker. 170 h. 2090 lak. egés-

sonlíthatatlan majorsága , séges kútakkal , ferdövel ,

és mulato helye H. Csarto- pálinka égetéssel , és mar-

»inszkynak Varsó mellett ha hizlaláseal. Falakkal kp



rulvan véve, ésegyDékán Aequusok'liatáránál ; nagy

templomot bir. Ä' vsi kö-

zonséghe¿3 faluk tartoznai«.

Prachini kerüiet , Cseh orsz. a'

Bajor határoknál , melyek-

erôsség , Sullatól feldúla-

tott , és Fortuna templ.val

és Orakulomával, most Pa-

laestina.

töl egy magas durva , majd Frag , Prága, Praha , fö vsa
- ' I 1 " t 11 1 / ■ . . . 1 / П

nem egész esztendö által

hóvai fedett hegy által vá-

lasztatik. Itt ered Moldau,

melyWatawát mellékfóival

eggyütt felveszi ; ezek kö-

zül némellyiliben arany fó-

vény is taíáltatik ; vannak

itten továbbá : granátok ,

len i csuka , la zatz , ponty,

angolna , fa 's a' t. de e'

mellett , medve , farkas, és

hiuz is. 177000 lak. 18 vso-

kat , 29 helys. 940 falukat

számlál. A* munkásság ezen

ker.ben virágzó ; vagynak

itten gyolcsfehéritôk , vas-

hámorok , dróthhuzók , fes-

tések , üvegsimítók , tükör

fabr. posztó kézmívek , ha-

muzsír égetések , kapcza ké-

zimívek , gyolcs nyomtatá-

sok , fegyver kovácsok 's a'

t. F6 vsa Piseck.

Tracsa , Weinern , falu Pozson

. Várm, Pozson sz. kir. vsnak

szolgálni kbteles ; tul. pléb.

hires a' jó fejér Ьог míve-

lés miatt.

Pradelies , vs felsö Loire Fr.

oszt. nem messze az Allier

forrásától , 1200 lak.

Trades , kis vs és kerüiet fö

helye Francz. orsz. a* keleti

Pyraeneusok oszt. Tet mel

lett , szép hegyekkel körül

vett térségen 385 h. és 2360

lak. bir réz , ólom , és tim-

só bányákkal.

Trades , kis vs Catalaonia ne-

vü Spanyol tart.

Tradlisko , falu Morva orsz.

Hradischi ker. 17 ház. 115

lak. és kénkôves kuttal.

Trado , n. mvs Guadalaxara

tart.ban , új Castiliában ,

borral bövelkedik. v

Traeneste , Latinusok foldén ,

az egész Cseh orsz.nak (50o

5' 23" É. Sz. 320 5' K. H.>

7 hegyen, Moldau mind a*

két partján , a? Petrini , • é»

Schweini hegy tb'vénél, egy

a' legnagyobb vsok közül

Europábah, 3 német mfd-

nyi nagy. Lakja a' Cseh

orsz. legfobb Bürggrofnak ,

(Megyés Grófnak),a' kirá-

lyi kormánynak , Erseknek

'sa' t. bir 3237 j és ezekközt

szép, nagyobb részint kö ,

és 3 emeletü magas épüle-

tekkel , és 80000 lak. kik

között mintegy 9000 Zsidók.

A' fövs ezen 8. részekbol áll.

1) Az ó-városból , 2) Az új

vsból, 3) a' kis oldalból. 4)

a' Hradschinbol , (.a' vár

korülvételeivel eggyütt) ,

,5) a'Zsido vsból, 6) a'Wi-

scheradból 7) a* Schmi-

chowból , és 8) a' Rózsák'

vôlgyébôl, (Rosenthal) Ne-

vezetességei 1) az ó vsban

a' pléb. templom , az itten

1608-ban meghalálozott Ty-

cho de Brahe sírkovével ,

a' Teiner - Udvarban ,lév0

külsö portékák' térháza ,

és a' vámtisztség, a' Kereszt

temploma márvány oszlo-

pokkal , a' hajdani Jesuita

Collegium ,* a' Misericordi-

ánusok klastroma , a* gyö-

nyörü Sz. Salvator', és Sz.

Kelemen temploma; a' régi

Gothus Tanácsház , a* IV-

dik Károlytól 1348-ba szer»

zétt Universitás , a' Cle-

mentinum Collegium könyv

nyomtatással , patikával ,

szép , tbbb mint 100000 kö-

tetekböl álló kônyvtàrral ,

nagy Mathematikus szobá-

val, több , nézést érdemlô



eszközökkel , Csillagyizsgá-

16 toronnyal, és játékszin-

faázzal. з) a' Zsidó vsbir 9

eynagógával 3) a'megerö-

aített magas Wistherad az

o fegyverházával. 4) az ú\

vsban a' szép, Ignátz tempi,

a* Károly udvarán fekvö

szép tempi, az új Tanács-

ház , az Ursulinák tempi.

£) a' kis oldalon , Moldva

völgyeben a* Megváltó szép

tempi, tovább a' Sz. Miklos-

юак szép temploma a' Szá-

szok háza gyönyörü kávé-

házzal. 6) Hradschinban az

17,55-ben fundált Kisasszo-

nyi szerzet, a' Helytartóbág.

A' vár-kerületeken a' fö

tempi, a' Sz. Vitushoz Kirá-

lyí temetésekkel , és Nepo-

muki Sz. János ezüst sírjá-

val , a* jeles Érseki pelota,

és a' Kanonokok' laitásaik.

A* nagy 16. hajlatu , és 742

Mpésnyi hosszú köhid, mely

a* Moldván általyezet , és

az 6 'vet a' kis oldallal egy-

bekapcsolja , mellyen 29.

Szentek' szobrai állanak ,

ezek közül a* Nepomuki Sz.

Jánoeé legjelesebb , ezen híd

a' Rejrensburgi, és Dresdai-

valj Német ország legneve-

zetesetíb hidaihoz tartozik.

Emlékfzetre méltó még a'

fejér hegy 1 órányira Prá-

gától azon ütközetröl , me-

lyet 5 Fridrik Palatinátusi

választó Fejedelem 39-dik

Octob. 1620-ban az Austri-

aiak eilen elvesztett. Talál-

tatik Prágában a' tudomá-

nyokra és meetersécekre ü-

gyelö társaság, Polytech-

nicus oskola , Hydrotech-

iiícus , (vízi meeterség)

privât társaság a' fóvíz ha-

iózás elomozdítására , és

hazai frazdaságos Társaság;

ipio-tol fo£va a' Fö nerae-

tek Társasága is ezen czím

alatt *. öszveszövetkezes a'

muzsika mesterség elömoz-

dítására Cseh orsz.ban. To-

vábbá Prága bir 3 Gyrana-

siummal, egy Normális, é*

egy fö oskolával , betegház-

zal, Siketnéma intézettel f

több ispitályokkal , és be-

tegházokkal , árvaházzal 's

a' t. Találtatnak itt több

könyvkereskedések,és nyom-

tatások ; két Cseh és x Né-

met Ujság készül. Kézi

mívei állanak, pamut, és

juh gyapju , selyem , kesz-

tyü, kenöcs, szappan, tobák,

tukör, kalap , és drága ко

fabr. takátsságokból , 1 pa

piros maloniból 's t. ef. Prá

ga kozéppnntja is az egész

Cseh kereskedésnek. — II.

Fridrik 1757-ben Prágánál

az Austriaiak eilen gyöze-

delem koszorút nyert.

Vrdga, vs a' Varsói volt oszt.

Visztula mellett tulajdon-

képpen Vareónak csak kül-

sö vsa , 88.5 ház. és valami

3000 lak. 1794-ben 4-dik N0-

vemb. az Oroszoktól ostrom

által vétetett vala be. Most

meg van erösitve. ,

~iragelas , egyik a' Waldensi

völgyek közül, Martin, é»

Perouse völgyek között Pie-

montban , raely Clusonnak

is neveztetik. Ennek pro-

testáns lak. a' Savoyai Here,

töl 1708-ban raegint meg-

nyerték vallások szabad

gyakorlását, minekutánna

azelött a' Hugonották üldö-

zése alkalmával a' Franczi-

ák által , a' kath. vallásra

kénszeríttettek volna.

'Pra/tlitz , Prawlow , mvs Mor-

va orsz. Brüñni ker. 1 pléb.

96 h. és 500 lak.

Vrairie des Chiens , Kutyarét

éjszaki Amerikában, Misis-

eippi keleti részen , hol ал

Uisconsint felveszi. Valami

300 familia vademberek te-

lepedtek itt meg. Itten jön
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»ek öszve eszt.ként Május' ra Florentziától, derék ltert-

végével minden szomezéd tel , mellyben az Apennin,

Nemzetségek ,, sôt még a' Istennek szörnyü nagy szo-

Mississippi legtávolabb tí- bra találtatik.

szein lévôk is, hogy bunda Prats de Molo , v. Mouliou, e-

- bôre^bet a'ktreskedóknek el- ros vs Franc, orsz. a' keleti

adhassák. De még is a' Fök» pyraeneusok oszt. Tech fó-

tôl függ, ha jobbnak vélik nál 210 h. 3190 lak. és egy

e a' portékákat Louisianiá- rézbányával.

ba , v. pedig Mischillima- Prattelen , falu Basel mellett

ókinába vinni. Helvetiában , ejnlékezete»

Pratbuino ; vs Olasz orsz. Bre- az 1444. eszt.béli csata által.

scia tart. 2500 lak. Praustnitz , vs also Sileziában

Prasierg , mvs alsó Stiriában a' Trachenburgi Herczs. 212

Cilli ker. Száva mellett , h. 1770 lak. posztó , gyolcs,

több mint 80 ház, és pléb. és parket szôvésekkél.

Ezen környekben a* méhte- Prava, Török helys. Makdo-

nyésztés fôképen üzetik. . . niában , közel a' tengerhez

Vrastka , nemes vs a' Kalischi er&s dohány mívelése van.

oszt. Prosna mellett, 810 Praya , Kapitányság Terceira

lak. Azori szigeten , ezen sziget

"Prater, Cüász. vadaskert Béts- északi részittészi; több fa-

ben Leopold vsban , jó for- lukkal együt találtatik itten.

ma nagy , fákkal bénott Praya, mvs és fôhely a' szi-

sziget a' Duna kö/.tt , tavas- get északi csúcsán , egy a'

ezal és nyáron a' eétálásra azelek eilen bátorságos ten-

használtatik , melyetll. Jó- gerôbôlnél, egy pléb. tempi,

zsçfjeles intézetei által meg- 4 klastr. szegenyházzal , %

szépített , és kôzënségessé ispitállyal , vámházzal , él

tett. ■ 1 egészlep jó kikötövel.

Trafica, Borghese familia jó- Vrechthal , Eklezsia a' Badeni

szága Campagna di Roma Nagy Herczs. Dunai kerül.

tart.ban , Egyházi birtok- magas hegyektôl korülvéve,

ban. Régi Lavinium helyén egy egy udvarokból álló ,

épült. 1000 lak. kik marhatenyész-

Yrato , megerósített vs 10000 tést, és fa kereskedést üz-

lak. Toscanában Bisenzio nek , és fa órákat is készít-

fó mellett. , 5 kapuval , ré- tenek.

gi kie erftsséggel, 20 közön- Vrecop , 1. Регзсор.

eéges épületekkel, ezek kö- Predmér , tót mvs Trencsén

zött való. a' ezép fo tempi. Várm. egy íérségen , a' Szu-

della Misericordia ispitá- lyovi szirthegynél a' Vág

lyal, a' kolcsonozoház 'sa' mellett, bír fûrész malom-

t. A' szrorgalmatos lak. min- mal, kath. pléb. és tempi,

denféle kézi múnkákat üz- Itt fehér a' Mojolika edény-

nek, és sok gyapju, és pa-i re igen használható agyag

mut posztókat , len mate- Fold ásatik.

piát, kalapot, rézedénye- Preenpail, vs a' Mayenni Fr.

ket 's t. ef. készítenck. oszt. 2670 lak.

Pratola , vs az innensô Abruz- Preetz, vs a' Holsteini Danue

zoban Nápoly orsz. 3060 lak. Herczs. Schwentine mellett

Pratolino , mulatóvár a' Fio- ¿00 ház. és 2000 lak. kik

»entiai birtokban 3 órányi- jközül 100-nál többen var
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g¿k. . peíágnsbári , Siphanto , : é¡f

Yregel , foly<5 keleti Borussiá- Melos között; •

ban, mely Georgenburgnál Prerau, keriil. Morva orsz. a*

Hz Inster es Angerrap egy- ' Sileziài határoknál , ..na-

gyesûlésébôl ered , Allét, és gyobb részint hegyes. Fo-

Deinét felveszi , és Königs- lyói : March , Hanna , Be-

bergnél , hol 200 lábnyi szé- czewa, az Odera forrási. A'

les , és a* riagy hajókra e- Marchhoz ütközö része ezen

lég raély, az új Révbe sza- ker.nekigen termékeny fol-

kad,. Bovelkedik lazatzal. del bir , az északi kornyé-

Preichauerhalt , tart. a' Woh- kek közönseges földdel ál-

laui Herczs. Siléziában , a' dattak meg a' délkeleti he-

Breslaui Püspökhöz tarto- gyes rész pedig terméketlen.

zó. Külombféle falukból Foglal magában 226000 lak.

áll , mellyek közt Preichau 26 tanácsos vsokat , 6 helys.

legjelesebb, hajdan lakja a' és 4,52 falukat , valamenyi-

Breslaui Püspököknek. ben 31,527 h. Föhelye:

Prei'gnae , vs a' Girondi Fran. Prerau , igen régi polgári vs

oszt. Beczwa mellett egy régi vár-

Vreluka , 1. Castua. . ' - ral , pléb. és egyszepsmind

Premeaux , kis hely Bourgo- Ország dékánysággal, syna-

gogne tart.ban, Dijon kor- gógával , mellék só tiszt-

nyékében , jó bora és ásvá- séggel bir 374 ház. 2658 ker.

nyos vize miatt nevezetes. és 230 zsidó lak.

Premeri , vs a' Nievrei Fr. oszt. Presa, folyó a' Majlandi tart.

Nièvre mellett 1430 lak. bir mely alig 1 mfdnyire az e-

vas bányákkal. redetetöl , Lago di Comoba,

Premislau , 1. PrzemysL nem messze Como vstól sza-

Frenn . vs Lomza nevü Varsói kad. .

oszt. 171 h. 1220 lak. Prescott , vs a* Worcesteri An-

Prenzlow (É. Sz. 530 17' 52") gol Grófs. 6800 lak. egy kö-

fövs a' Brandenburg! Uker- szénnel gazdag kôrnyéken ;

markban a* tenger , és ha- itt jó reszelök , és eszközök

son nevü fá mellett, 88,5 bu az órások és más Mechani

cs 86,50 lak. kik közül so- kusok számára, még egyes

kan franczia Jôvevények, részei is az órának, ú. m. ke-

ió oskolával , kbzonséges rekek , lánczok, 's a' t. ké-

Itonyvtárral , gyapju, pa- szíttetnek , mellyek azután

mut, kalap, tobák , papi- többnyire Liverpolban , és

ros , bftr és gyolcs fabr. ga- Londonban szerkeztetnek

bonával, marhával, 'st. ef. öszve ; vagynak számos fa-

erös kereskedést üz. zekasai.

Preábransehenskoy , mulatóvár, Presek, mvs Bavariában Main

nem messze Moskautól O- ker. 150 h.

rosz birod. melytöl a' test- Preslaw , 1. Perejaslaw.

örzök közül egy Regement Pressât, mvs Bavariában Main

nevet visel. t ker. 204 h. 1450 lak. és egy

Preobrantschenie , (6o° E. Sz.) drága kö £abr.

sziget csak nem a' keleti Pressnitz, Cseh szabad bánya

tenger kozepén , az Ocholsí» vs a* Saatzi ker. Roterell пе

ку Orosz Helyt. mellett » vü patak mellett 368 ház.

Prepesinthus , kis sziget Archi- ben August, l-sö napjan a*

Asiában.

 



fj dühöslfödo lángok áldozat- tembergi her. Elbe mellett,

iaï levének ; ezüst , tzín , és 180 h. 600 lak. ésa'Lichten-

vas bányákkal, a kat. tempi. burgi várral.

A' Presanitzi К amarai uro- Yreuilfy , vs Indrè és Loire Fr.

dalonihoz tartozik , mely- oszt. Claisse mellett, 1680

пек lak. csekély földmive- lak. és vas bányákkal. •

lésb&l , és csipke kotésbôl Treussen, 1. Prusszia.

. élnek. i . < Prevesa , Prevenza erös vs

Pressteign , helys. a' Radnori Albaniában az Artai ten-

Angol Grófs. dél i Walesben, ger öböl ész. partján , <j--+

Lug mellett , termékeny 8000 1. kik halászattal ¿ va-

völgyben , kereskedik ga- dászattal , ólajfatenyész-

bonával. i ' í' téasel, hajó csinálással , es

Yrestholm. the Carlo/ Man , kis kereskedéssel foglalatos-

szig. Anglia és Hibernia kö- kodnak. A' levegö igen e-

zött, melynek sok malom- gésségtelen , a' lakosok

köve és rezes vize vagyon. többnyire bénnák, sárga és

Prestó , kis vs egy révvel , a' beteges ezínüek.

Seelandi Dánus szigeten. Prez en Paii, vs a'- Mayenni

Prestolatz , vs Török Dalma- Francz. oázt. 488 h. és 2830

tiában egy erfts várral. lak.

"Preston , ve a* Laincasteri An- Pribi/ina, tot fälu Liptó Várm.

gol Grófs. Ribble fó mellett, ben Biala mel lett bir 20

igen szép kôrnyéken 12000 kath. és 900 evarig. 1. szép

lak. bir pamut íabr. fonás- erdôséggel , mellyben eok

sal , takátseággal, timsóbá- - medvék tartózkodnak,- és

nyával, és kereskedéssel. savanyú kuttal. A' lak. zab-

Prestonpans , falu déli Scotiá- kenyérrel élnek.1

ban , East-Lothian Grófs. Pribitz , 1. Prividza.

a* tenger mellett 1000b lak. PrichsenstakQj vi Bav-ariában ¡

nagy sófózéssel , mely eszt. Rezat ker.ben 910 U

, ként 10000 Bushel tengeri Pridemost, falu Alsó Sileziá-

sót szállít, erfts ostrea csi- ban Glogaui ker. 170 h. 840 1.

ga fogással , tégla égetéssel, egy várral és jeles zoldség

. fazekabsággal , gálitz oía) »■ termesztéssel. . v '• •

fftzéssel, és csuda só ké- Pridom , ero» falusi vár GIo-

szítésseL "ir vi s gau Sileziai Herczs» -\

Vretten , kis vs Saxoniábtfn, Prieborn , falu a' Briegi Sile-

Wittembergi ker. Elbe mel- ziai ílerczs. ,577 h. egy vár-

lett 700 lak. és egy szépvár- . ral és egy m^rvány bányá-

Pretschinstanskoi » jeles Orosz Priebus , Prybus vs Sagání

erftsség Sakmara mellett, 8 Sileziai Hérezs. Ñeisze m'el-

. mfd Orenburgtól, 300 h.' és - lett 140 h. 810 1. serfôzës-

egy$Gompánia könnyfi lo- sel, gyolcs, gyafpju, pánt-

vag,és 1. Compañía gyalog- lika, és pamut szíjvéssel. _

- / _u / 1 / 1 1 s яJ * «.,. гж. __ rr. , >, ?Т

Pretstein , puszta komyék fei- a' Brandenburg* Marknak,

sö Stiriában , a' Judenburgi Elbe mellett ; ész¿ Älecklen-

ker. egy tóval, és a' hason burgal , délrol kozép maík-

nevüfaluval, bír ónbányá- kal , nyug.ról a' Lüneburg^«

val, ésegymeszes hegffyeí. gal, és kel. Ückermaritfcal

Prettin, vs Saxoniában "Wit- határos; foglal vatami 60

ral.

 

 



El mJfdet és 79000 1. Terme- «1340 1. Tobákkal er&sse*

eny gabonában , lenben, kereskedik. F6 vsa Upper

gyümölcsben, éskomlóban Marlborough.:

'st. ef. és 7 ker.re osztatik. Princetown , vs ész. Americá-

Nevezetessen : a' Perleber- ban, a' New-Jersey Szabad-

gi, Pritzvalki, Kyritzi, Ha- statusban Midlesexi Grófs.

velbergi л Lerzeni >^ittoc- 18 h. f'ö oskolával melly

ki , és Plattenburgi kerii- Nassau - Collegiumnak hi-

letekre. Fô vsa Perlebereg. vatik. .-»«■■

friego , .37o 34' É. Sz. 129 «3' Vrincipato Citra, (innensft Her

ri. H.) nemes faelys. Cordo- cz.ség) vagy Salernoi Her-

va Spanypl tart. 9900 1. . czség , Nápoly tart, a' Tyr-

Méhtenyesztéssel és selyem rhenumi v.kôzép.tengernél,

míveléssel. ,', - . , ' Montefuscfr vagy Principa-

Friel, felsö Asturiában 1094 - to oltra és Basilicata Nápo-

ölnyi magas hegy , fekszik lyi tart.nyok között ; m

Stiria felé. Magas éskissebb □ mfd nagy , 444380 L he-

prielre osztatik. Az elso gyes ugyan , de meg is elég

nyugra, a' másik jobban nedves, termékeny gaboná-

délre tprjed. .Ezen hegynek val , borral 1, olajjal , sáf-

lak. ezt többnyire és kozqn- ránnyal, sel y emmel, sava-

ségesen:Nagyhegynek(Gro- nyu vizzel, 's t. ef. bövel-

szenberg Gröszteberg) ne- kedik, foképpen a' baromte-

vezik. ¡ : nyésztésre alkalmatos. Ezen

Priestholm , sziget nem mes- Her. 3 u. m. Bonati , Saler-

sze az Anglesey szigettöl nói, és Salai ker.re oszta-

ész. Walesban Angliában , tik. Fö vs Salerno,

jó jövedelmii Puffing fogás- Principato oltra, (Tulsó Her

sai és halászattal. , cz.ség) etöbb Montefusco ,

Vriluki , vs a' Pultawai Orosz tart. Nápoly orsz. Basilica-

Helyt. Kropowna mellett ta, Apulia, Capitanata,

абоо 1. kereskedik gaboná- Molise , Terra di Lavoro ,

val , vágpmarhával , lóval, és az Innensö Herczs. kö-

és selyem portékéval. , zött; 80 □ mfd nagy 357330

Vrimmickau , Primkenau , ve . 1. az Apenninusok miatt hi-

Sileziában a' Glogaui Her- deg levegövel bír termé-

czs. 135 h., é«36ol. 1804-ben keny, gabonával, borral,

elégett. t Л ., gesztenyével, dióval 's t. ef.

Trimorje, az az tengeri vidék, bövelkedik. Ezen 3 u. m.

hegyes tart. Dalmatiában, Appellico , Montefusco , és

Cettina és Narenta fók kö* Ariane ker.kre részelve va*

között, az elsö fó általfel- gyon. Fó vsa Avellino.

eöre és alsóra osztatik , ter- Frankenau , kis vsa a' hasonló

mékeny borral, olajjal fu- nevü urad.nak Sylesiában,

gével 'sa't. 15000 1. szám- Glogaui Herczs. melly jó

lál. Fö vsa Macaraska. vashámorokkal, és papiros

Grince Frederik , vs ész. Ame- malmokkal bir.

ricában , Marylandi Sza- Prinkipo szigete , 1, Papas- A-

badstatusban , a* Calverti dissi.

Grófs. Prinzbach , falu a* Layeni Her-

trince George, Grófs. Ameri- czs ezüstbányávaf.

cában , Marylandi Szabad- PríVí*<vj«7anrf,Princeninsel,szi-

statusban, 25 Q mfd nagy get a* Jay ai ész. partosi.
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' «4 mfdnyi berületü , és ter- Printessin-Anne , vs ész. Ame.

mékeny riskásával , fával, rikában a' Maryland. Sza-

majmokkal, kis özekkel, bad Statusban a' Sommer»

eertvéssel, vaddal , barom- seti Grófs. aoo 1. es Was-

fival, tekenyosbékával, ha- hington Académiájával ,

lakkal. a' 's t. A' Javai 1.. minden féle hitüek szá-

egy Raía alatt állnak, ki mára.

TisztviselÖje a' Bantami Print Wales-Cap , 65o 46' É.

Sultánnak. Fö helye : Sam- Sz. aio° K. H.) ész. nyu-

barang. goti foka , ész. Americá-

Vrinzenintel , Herczeg' szigete, nak , az Asiában lévô he-

' Spanyol Guineai sziget a' led Сарпак által ellenében.

Guineai tenger öbölben (i° Print.Woles-Insel, PuloPenang,

37' É. Sz. 1*50 го' K. H ) 50 É. Sz. loo» 20" 15" K.

mintegy 18 geogr mfdnagy- H.) Angol sziget a' Malac-

ságú 3—4000 1. kik tobbnyi- cai félszigetnek nyug. ri

re Mulattok, szabad Szere- szin hatulsó Indiában 16

csenek, Szerecsen sklávok , Angol mfd hosszú, 6—8 szé-

és igen kevés fejérek. A' les , 30 mfd a' kornyéke i-

közepin fekszik egy ]ó for- gen egésséges levegövel ,

ma nagyságú hegy , egy bovelkedik Olaszborsal ,

tóval a' tetofén 's ebbftl e- betellel, arekával , kokos-

rednek a' szigetnek minden diófaval , Indiai náddal ,

patakjai. A' climája kelle- fával, riskásával , czukor-

metes és igen egésséges. Fö ral , sertvéssel , madárfész-

termései ezek : köles, ku- kekkel, halakkal, 2000 Eu-

^koricza, rískása , pataf>- 'ropaiktól, és 14000 Mala-

tok, Maniokgyôkér, Yams- yoktól Sumatraiaktól , Chi-*

gyökerek b&ven , nádméz naiktol 'sa' t. lakatik. A'

'sa't. drága gyümölcsne- jó rév, és a' Cornwallisi e-

mek , ananász bananász , rftsség végett , ]6 kereskedö

saranes; citrom , kokos- hely,Fô helye-.GeorgeTown.

dió . füge 4 t. ef. kicsiny de Print- Wales- Insel, Angol szig.

köver marha, sertés, juh, uj Albionnál , ész. nyugotti.

kecske, sok baromfi és hal. Americában a' Bucarellï

Fö helye: S. Anton do Prin- szép révvel , (55o 24' É. Sz.)

cipe. melly 7"tüzokádó hegyek-

Prinzeninscl , 1. Prinztenei- töl van korülvéve , mel-

land. " lyeknek örökös hóval fe-

Printeninsel , • 1, Papanado- dett teteje tüzet és* hamut

sia. vetki E' sziget déli partja

"Brinten-Kostell , méllyésnagy Isla de Ulloának hívatik.

tíreg a' Falschbay ésHoltz- F'rint- Wilhelm-sxigeti , fôvény

bay közt fekvö kBhegyek- torlásokkal, és kÖszirtek-

ben Caplandban déli Ame- kel körülvett , az alaeson

rikában. és veszedelmes Australiai .

Printenland , igy neveztetika' szigetekhez tarto/.ó , 20 szi.

Generalitás tart.nyiban , getekböl álló sziget esoport.

e%y bizonyos Steenberg és Prinz Villiámtible, Tschugátz-

Wilhelmstadt között fekv6 ki tenger öböl ész. Ameri-

ker. azért , mível az Ora- cának , del nyugoti part-

niai Herczs.gekhez tarto- ián ; emellett vannak tobb

aik. Or««z r*kodó helyek és 3. «-



. rÔsségek. . \, -, . posztó és gyolcs ezovésbM

Vrióla , helys. Piemontban ) i élnek.

. a' Cevai ta,rt¡. melïynek Ojival, félsziget Trave fôban,

. kôrnyékén igen jóborterem. mellyben a' Mecklenburg-

p/7/>«ci,Pripice,Priz¡piec,hajó- Schwerini Herczeg 1803-ban

. kázhatófó Oroszorsz.mely a' Lübeck vsához levö jussá-

Minszki Helyt. ész.ra Kiew- rol egészen le mondott.

töl a' ßneprbe ömöl. Pinsk- Privat , 440 4,5'' É. Sz. aa' 16"

. nál JásipldátPripecznek egy K. H.) fö vs az Ardechei

. Mellék fóját öszveköti egy Frsncz. oszt. 3 patakok mel-

. mesterséges fó Schtschará- lett 360 h. és 3000 1. egyne-

. val Niemennek egy mellék hány gyapju fabr. timár-

, fójával. 46,Orosz mfd hos- sággal , es jeles foképen

ezú , és io zsilippel bír; kereskedéssel.

. még is csak sima hajók jár- P«'vfgye,Privicza,PriVidia,Pri-

hatnak rajta , mellyek 3 . nitz.tót mvsNyitraVárm.ben

lábnyinál méllyebben a* Bajraóczhoz lAt mfd F. U.

vizbe nem merülhetnek. G. Pálfi egy Piarista klas-

Prisen, Prissen vs Cseh orss* trommal mellynek papjai,

ban a' Saatzi ker.ben 125 az itt lév6 Gymnasiumot

h. mellyek köztt 76-an ser- tanítják, egy helybéli pléb.

fözo jussal bir.nak, és egy . val 2091 kath. 1. sok posztó

kath. pléb templ.mal és czipö csinálókkal, a'vson

Prisrend., Török vs Serviában, kivül egy hegyletôn szépMá-

Drin fó mellett 6000 l. és ria templomával. HandloW

egy kath. Püspokséggel. ¡ . patak kifolyásánál.

"Pristina , mv8 termékeny vi- Privista , vs Makdonia nevü

dékben a' Nowibassari Török tart.

Sahdsakságban , Serviában Pritzi, kis vs Siciliában , Val

egy Püspök lakhelye. di Mazzarába.

Pristram, falu Syleziában a' Proava , mellék foja a' Duná-

Nimptschi ker> bir kóbá- nak Oláh orsz.ban.

nyával, komlót és büzért Probbach, falu savanyú kut-

. termeszt. /. . , . tal a' Nassau - Diilenburg-

Priszlop, falu MarmarosVár- nak Mengerskirchen! tiszt-

megyében Nagyag patak- . ségében.

nál a' Galitziaihatároknál, Procita, a' föld alattlévótüz

kath, és Görög 1. Fürész által eredt sziget a' Terra

malommal és kir. Harmin- di Lavoro nevü Nápolyi

tzaddal. », _.tart mellett , e' Minesí

dritter, falu Pomerániában hegyfóknál;6 Ölasz mfd-

a' Wollini ker. kel. tenger- nyi kerületü , igen gazdagj,

nél Angolna halászattal, borra, és gyümölcsökre ,

Tritterbe vs kôzép Branden- , fátzányokra» fogjokra, és

burgban Havel melletf 150 . halakra nézve, Vaíami 15000

h. és 900I. : ; 1. kik jeles hajókázást , és

'S rittwalk, igen szép, és kel- Parti kereskedést uznek.

lemeteâ 's termékeny kör- Föhelye :

nyéken fekvö vs Priegnitz-* Procita, helys. szép templo- :

ben Doranitz mellett melly mokkal , melly ^i-tolfog-

j/4 mfdnyire a' vstol Ste- va vsi jussaí bir.

penitzbe szakad 368 h. és Procupia , Arcopia , Törökül

1770 1. kik fôldmivelésbôl, Urchup , vs Serviában a'

• Moray*
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Morava mellett, Krakow i jio h. 6400 I. kik kÖzötfi

Sandsakságban. sok zsidók vannak, pléb.

Prodselten , vs az Aschaffen- ieles gaboaa kereskedéssel

Irargi Hercze. a' Main mel- es lud tenyésztéssel.

lett, 1500 1. bort mível. í rosto , helys. Majlandi Her-

Proluswand , hegy felsö Stiri- czs. Fô fabr.jok a' Lavetz-

ában a' Brucki ker. mel- köb&l faragot konyha edé-*

lyen egy elhagyott ezüst- nyeknak.

bánya találtatik. Vrosgowice^ vs a* Krakói ker.

Trome , ujjonnan épített fo- Jben. 147 h.

vsa egy tart. a' Birmanni Frota, egy a' Prinz szigetek

birodalomban a' régi ha- közüi az Archipelaguson ,

son nevü öszvedölt vs' om- kevés 1, egy falunak , és 4

ladéki roellett 40000 1, kö- klast. omladékival esbátor-

zel van ide azon hely, hol ságos révvel. . ,

két igen nagy istálókban Protapope , vs a' Magyar Ka-

elefántok taníttatnak. A' tonai határokban egy job-

Császár második íia viseli bító házzal , és aranymo-»

a' Promehi Hercz. czimet» sással.

Prosecho, Prosecco , falu és Provence, Provincia , nagy t

vár , az Austriai Littorale- régi France, tàrt. a* 4to¿ép

Ijan ; itt terem a' Reinfal- tengérnéî > hol egy 140 Fr.

1-1 •- ' 1 A mfdnyi Parti tart.t formál ,

az elftbbi Langvedoc , Dau-

phiné , Piémont , és Nizza

tart» közt 140 □ irtfd nagy

és a' revolutio idején 80000Q

1. számlált. Osztatik éwaki

v. Felsö-Provencere , melly

egy hosszu a' Durancetol

kel.rôl nyugot felé keresz-

tül folyt völgy, több mel-

lékvôlgyekkel , éidjélivagy

Alsó-Provencera , melly a*

a' Parti tart.t foglatya. Ezen,

tart. tb'bb hegyektöl körül

van véve ; a' Climája kö-

zônségessenmeleg, a' leve-

goje tiszta , egésséges , és

sztintelen tarto szelek által

frissítetik , de az erös éa

kellemetletlen délnyugoti

szél fojtó meíeget okoz és

a' hideg ész. nyugoti szél ,

roelly itt Mistrel nek híva-

tik , mérgesés mindent ált-

ható hideget szül. Felsö-

Provence bir kôvér lege-

lökkel és ieles marha te

nyésztéssel, gabonával ,al-

mákkal , íiortvéllyel , éa

szilvával , de kevés borrai

kedveskedik. Alsó-ProvenG*

4

. linak nevezett fekete ve

res bor.

Vroserpini-tó , a* Siciliában,

Vroskau, 58 h. álló helys. és a'

mellette fekvö 48 h. álló

falu , az Oppelni Herczs.

Syleziában egy várral és

kertei; cserép edény fabr.

val.

Proskurow , Proskuriow , vs

a' Podoliai OroszHelyt. kö-

zel a' Bug forrásához.

Vroslavitxa , Prostivitza Chíu-

stange, ió kereskedö vs Bul*

gáriában a' Duna déli ágá-

nál.

Prosna , Wartha mellék foja

a' Warsóí volt Her.ben.

ProsohAeim ¿ Prosselsheim t

helys. a' Würtzburgi nagy

Herczs. 280 h. és ieles ga-

bona kereskedéssel.

Vrosperhouse , vs a' Kildareí

Hiberniai Grófs. Leinsteri

tart. bir jeles pamut kézi

mívekkel.

Prostnitt, Prosznitz urad. és

ugVnevezett fÔ vea a' ter-

mekeny Hannának Morva

ofsz. az Olmützi ker. Lich-

tensteihHercízeg védje alatt,

«ÜB. iEx. IV. ВAft, .
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iiiig term! mega,* lak. élel-

mére szükséges gabonának

felét, de ellenben gazdag ,

borra, olajra, fügékre , Sz.

János kenyerére , narancs-

pbsztóké/.i mívekkel , szegf--

kovár.sokkal, papiros mal-

mokkal , hajócsinálássai és

más virágzó mívekkel j л'

kereskedése jeles.

ra, citromra , granátokra, Providentziai út, 1. Endeavour»

es Egyptomi szilvára néz- révier.

ve. ,A' kbzép tart.ban ta- Yrevint , Provinum, (48o З3"

láltatnak böven gesztenye,

dió , baratzk fák 's a' t. Még

a' legterméketlenebb he-

lyek is myrtuasdl , tei*pe-

tinnal , tomjénnel , rep-

jkényel , rosmaringaí és le-

E. Sz. 20° 57', K- H.) vs a.'

Seine és Mame nevü Fran,

oszt. a' hajókázhato Vou-

zie mellett 5,500 1. félgyap-

\\i materia , és rózsaczukor

fabr. és kénkôves vízzel.

vendulával bé vannak nô- P/-o.<ui,falu Syleziában a'Fran

kensteini ker.találtatik ii ten

opálko, smaragd, és türkisz.

kosárfák , lotusfák, Pruck, mvs Baváriában Isár

ve. Az erdôkben mindég

zöld tölgyek , kermestöl-

gyek

Áfrikai ákátzok, babérfák,

eyprusfák , és szederfák

találtatnak. 's t. ef. A' ma-

gassabb hegyek bövelked-

nek értzel. Emlékezetesebb

fóji : a* Rhodanus , Dü

ker. 940 1. kik sok fejérít-

tökkel birnak.

Prudnick , két águ fó felsö Sy

leziában i melly Kleinglo-

fau mellett az Oderába sta

nd.

ranee, Verdón, é« a* Vár, Prudnick, 1. Neustadt.

Prüm , kis vs a* Trieri tart.

az Anderni erdeben hason-

nevü fónél , melly Wasser-

billichnél a' Moselbe sza-

kad.

Prurhein , daráb föld a' Speye-

ri tart. Saltza fónál, mely-

böl egy kis rész , a* Bret

ten nevü Pfaltzi (Palatiná-

tus) fôtisztséghez tartozutt.

mellyek kozül csaka' Rho

danus hajókázható. Talál

tatnak több tavak és mo-

csárok is. Most ezén tart.

ezen osztályokra részelte-

tik. A' Rhodanus torkolat-

jai, az abó Alpesek és a'

"Vari oszt.

¥rower- Wieck , tenger öböl

Svecusi Pomerániában.

Providence, (и)) Bahamai ezi- Pruto. , 1. Bursa.

get nyug. Indiéban 8 О mfd Prussia, Preuszen

nagy, termékeny sóval, " 1

Brasiliai fával , ananással,

nar".ncsfákkal 's a' t. Fö he-

lye : Fort Nassau.

Providence , Grófs. az ész. A-

mericai Rhode-Island nevü

«zabad statusban , gazdag

márvánnyal , magnessel ,

vassal , rézzeí , fával , bir

25000 1. Fö vsa :

Procidcnce , fekszik Narrogan-

set mellett és bir 8,50 h. 7000

I. udvarioskolával , váltó

kasszával , nagy révvel ,

çzukor fôzéssel vítorla vá-

»»on , pamut materia es

Borussia,

Burkus Kirs. (52o 49' —

55° 47' az É. Sz. S3® 3g'—

41° 55' K. U.) határos a*

keleti tengerrel , Orosz bir.

mal, uj Lengyel országgal

és Pomer£niaval, foglal 1118

□ mfdet és mintegy más-

fél millio 1. általjában vé-

ve sík , kevés dombokkal

kelet felé , hol egynehány

halmok , és a* Goldgarbe

hegy találtatik. Nagyon

nedvesítetik : a' Spirdingi,

Maueri , Kaueni , Gneseri-

chi , Draueni 's a* t. Tavaií

Memel, Ruat , Gilge Vistu-
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la, Nogát, Passarge, Pre- Lengyel orsz.nak elsß feL-

gel 'sa't. fói, és uj Gilge,

a' nagy és kis Fridrik

árka, és a' Johannesburg!

mesterséges fók által. A'

keleti tenger is 3oblot for

mal : a' Curi a' Frisch és

a' Pautzki réveket. A*

Climája durvább mint Né-

met orsz.nak erós 6 holna-

pokig tartó téllel és 4 hol-

napnyi hosszunyárral,mely

néha rekkenôhévs.gel nyom

A' partoknál az idö nagyon

változó erös szelektël há-

borgattatik , Az ösz ködÖs.

Föbb termései : gabona,

Eohánka, len , kender, vér

oles, komló, dohány,bu-

zér, izats , fai gyümölcs ,

fozelék; borostyánkÓ , vas,

eó , torfa , kftszén , agyag-

föld, timsósalétrom; szar-

vasmarha, 16, juh , sertés,

vad , jávorszarvas , medve,

hiuz, farkas; sok hal, i-

gen sok lud és rigó , sok

méz és viasz. A' lak. Burku-

eok , Németek, Lengyelek,

Litvanusok, Zsidók, beszél-

nek Németül , Litvanusui ,

és Lengyelül és többnyire

Lutheranusok. Ezek fold-

mívelést, marhatenyésztést,

vasfábr, üveg, papiros, réz-

portéka , gyapju materia, és

gyolcs készítést és jeles ke-

reskedést üznek. Prùssia két

forészekre szakad : u. m :

keleti és nyugotti Prussiá-

ra. Keleti Prussia v. a* tu-

lajdonképpen való BurkuS

Kirs. .keleti Prusszus, és a'

Littaui kamara osztályok-

ra vagyon felosztva , amaz

bir. 8 ker. ü. m: a' Scha-

osztása alkalmával 1772-ben-

Lengyel - Prussiából , és a*

Nagy Lengyel orsz.nak e-

gyik darabjából állott és a'

mellyhez az eddig szaba-

don maradt Danczig és

Thorn vs is jött, nyug. Prus-

8zus Kamaraioszt. és nyug.

Prusszus Kamarai Kôvetség

osztályokra , a' Netz kerü-

leti maradékjaival eggyütt

részeltetett. Amaz 7 ker.

foglal : a' Marienverdit ,

Marienburgit, Culmitj.Mi-

chelauit , Dirschauit,Star-

gardit és a' Könitzit ; emez

nagyobb rész. Warsói Her-

czs.hez jött. Lengyel orsz.

második felosztásakor. 1793

ho/.zá adattak déli Prussia

névalatt: a' Poâeni, Gne-

seni , Kalischi , Seradieni

Vajdaságok, a* Czenstocha-

ui vs és a* klast. a' Wielu-

ni fold a' Leutschitzi Vajda-

ság, a'Cujaviai tart. a'Do-

brzini fold és a* Rawai , és

Plotzki Vajdaságok. A' har-

madik ósztály uj nagyob-

bulást nyert ezen orSz. 1795

iij keleti Prussia nevezet a-

latt , Nagy Lengyel orsz.

nak hátra levö részeibol ,

Masumenböl , Litvaniának

és kis Lengyel orsz.nak egy

darabjából , és Netz tart,

ból. De a' Tilsiti béke ál

tal (9 Jul. 1807) mind azon

tart, mellyek mint egyes

részei Lengyel orsz.nak 1772

jan. 1 napjától fogva Prus

szus hatalora alá jöttek

vala , a' Warsói Herczeg-

ség czime alatt a' Szász Kir.

nak által engedtettek.

keniTapiaui, Brandénbur- Vrustzus Királytág , (490 10'

gi, Rastenbergi, Braunsber- —,56o 3' E. Sz. 28o 28'—41o

gi, Heilsbergi, Mórungi,ée 55' K. H.J ész. Mecklenbur

eidenburgi ker. emez pe-

dig 3 u. m : az Insterburgi,

Oletzkoi , és Sehesteni ker.

tekre. Ny.ti Prussia, melly

gal , Sveciával , a* keleti

tengerrel és Russiával, kel.

Russiával és Lengyel or-

szággal, délre az Austriai

4*



Császári etatussal , a' Szási

Kirs. és az Anhalti Herczs.

nyug. Elbe fóval, vagy a*

Westfaliai Kirs. Mecklen-

burggal, és a' Svecus Po-

meraniával határos. Magá-

ban foglalja a'PrusszusKirs.

és a' Prueszus tart.(az elötti

Némettart.kat} u. m: Bran-

rienburgos , és a' Sileziai

Herczs. és Pommeraniit.

2905 3/4 □ mfd nagy 5144000

1. Jövedolme mint egy 12

mill, tall.ra megy. a' Star

tus adósságit nem lehet

meghatározni. Hadi ereje

42000 emberre van szoritva.

Fö vsa Berlin. A' Prusszus

Statusnak keleti, nyug. de

li, ée u) keleti Prussiával

együtt következö részei vol-

tak*. A'NémetországiFran-

coniai ker.b. a'Beyreuthi,

«s Ansbachi Markgrófságok,

egy része a' Limburg-Gail-

dorfi urad.nak , és a' Hau

sen i urad. a' Westfaliai ker.

a' Clevei,Ostfrieslandi,Min-

deni és Mörsi Hers, a' Marki,

Ravensberg^ Tecklenburgi,

Lingeni, ésSayn-Altkirche-

ni Grófs ; a' Burgundiai ker.

ben a' felsö Gelderni Her.

böl egy darab az alsó-Szász

ker.ben a'Magdeburgi Hers,

a' Saali ker.tel és a' Halber-

stadiH.ben a' felsoSzászker.

a' keleti elsö Pomerania , az

egész hátulsó Pomerania, a'

Brandenburgi Mark egy da

rab a' Mansfeldi , es Ho-

heneteini Grófs.ból végre a'

birodalmi ker. kivrül : majd

sera egész also Silezia fel

sö Sileziának nagyobb ré

sze a' Glatzi Grófs. a' Kot-

busi ker. alsó Lausitzból.

Helvetziában : a' Naufcha-

teli Herczs. és a' Vallangi-

ni Grófs. De a' revolutzios

Fran, háborúban lett rész-

vétele által , elvesztette

Jrubsia, a' Fran, országgal

1795-en kötött egyedül való-

ságát valamint jovendöben

is a' Lünevilli béke által: 1)

a' Gelderni Herczs.get. i)

A' GeldeVni Herczs. tulsó

részit. 3) Mörsi Herczs. 4)

a' Savernai , Huissi , és Mal-

burgi birtokokat. 5) a' Raj-

na , és Maasvámait, mind

együtt 46 mfd 124000 lak.kal

1 ,350000 for.eszt. jôv.ért. Él-

lenben kapta 1803-ban : a'

Hochstiftet,és a'Hildesheimi

ésPaderbomiHers.az Erfurti

és Untergleicheni birtokot,

Eichsfeldet, a' Trelfurti ed-

dig Maintzhoz tartozó rés-

szel , a' Herfordeni, Qued-

linburgi , Elteni , Esseni,

Werdeni , és Kappenbergi

Apátságokat ; a' Mühlhau-

seni , Nordhauseni, Gosla-

ri , birodalmi vsokat , és

Münster vsát a'fel.Hochstift

egész keleti részivel. Es igy

a' Porosz tart.nyok, a' Han-

noveriaikkal egyetembe

6181 □ mfd és 10.500000 lel-

ket foglaltak magokban.

Hanem az 1807-ben 22 Ju-

niusban Prussia és Fr. orsz.

közöttkötöttTilsiti béke ál

tal elvesztetie amaz, több

mint felét birodalmának ;

a' Francz. orsz. által kine-

vezendö kormányoknak(Re-

' genseknek) által kellett va-

la engedni mind azon Her.

ket, mellyeket a' Rajna , és

Elbe között birt , a« Sási

Kir.nak pedig a' Kotbusi

ker.t alsó Lausitzban ; le

mondott a' Szász Kir.nak,

és az Anhalti Herczegnek

minden , az Elbe jobb part-*

ján lévô birtokiról, ésmind

azon tart.nyok birásáról ,

mellyék 1772 - töl fogva

Lengyel orsz.tól elszaggat-

tattak.Illy módon elvesztett

Prussia mintegy 32,57 □

mfdet, és valami 4843560

lakosokat. De a' Iegujjabb



I8i3's i4 ki törtenetek vissza

belyheztettók Prussiát az

elöbbi birtokokba.

A' Párisi kettos béke hô

tes , és Bécsi egyesülés ál-

tal,Prus8ZÍa neni csak a'Tilr

sziti béküléssel elvesztett

örökös tartományit dzer-

zette vissza, , hanem jeles

9—10 milliónyi lakos na-

gyobbodást is nyert. Neve-

zetesen kovetkezft tart.okat

tulajdonított magának : 1}

az egykori Lengyel (keleti

Prusszus ) tartomáuyiból ,

ésa' Warsó Herczs.ból, Po

sen nagy Herczs.et Neuhof-

tól keleti Prussziában el-

kezdvén, a' 1772-dibtoI fog-

va volt nyuffoti Prusszia

határiig, Leibisch falúig,

melly új Leniyel orsz.nak

maradt , Szczytnónál a'

"Wisztulán ált raenvén a'

Netz Departmánt egykori

hat aráig , nagy Opoczkóig,

innét Chlewiskán által

(melly is Prusszusé ) Po-

widz vsáig; tovább Slupcze

városánál lev 6 Wa~rtha és

Proszna egybe folyásáig;

ennek m entében felfeléKos-

cielnavics falúig , Kalisch

vsához egy órányira, egész

Gola falúig, Schlésia szé-

lénél Pilschin vs áltellené-

ben, kitefjed. Thorn, és

Dánzig vsokat az 6 vidé-

kökkel a' Tilsziti el hatá-

rozás szerént. 3) A' Saxo-

niai és Wesztpháliai Kir,

ságokból és Bergi N. Herczs.

bol a' Cottbusi kerületet ,

(alsó Lusatiát egészen fel-

sönek részét Görliczi ország

útig) Altmarkot, Magde

burg Herczs.nék Elbe vizén

tulso részét Saal ker.lettel

eggyütt; a' Halberstadti Fe-

jedelemséget Derenberg, és

Hasserrode urádalmakkal.

Quedlinburg városát vidé-

kével, Mansfeldi Grófs.nak

egy részét, Hohenstein Groí*

ságnak részét , Eichsfeldet,

Nordhausen városát , vidé-

kével , Mühlhausen városát

vidékével, Treífurtker.neh

részét Dorla vssal. Erfurt

vst és tartományát, Klein

Brembach , és Berlstädtet

kivévén ( melly Sakszen,

Wajmárélón), Unterglei-

chen Grófs.hoztartozóWan

dersleben tisztséget, Pader

born Hercze.get, Schwalen

berg, Oldenburg, Stoppel

berg tisztségeknek , és Ha

gendorn , Oderhausen, bir«

tokoknak részeit, mellyek

Lippe tart.ban feküsznek.

Mark Grófságot Lipstadt

hozzá tartozó részével. Wer

den és Effen Grófs.okat e-

gészen , Cleve Herczegs.nek

Rajnán innensô partján fek-

vß részét Wesel várral és

várbssal; Elten eecularizált

Stiftet; Münster Püspök-

eégnek egy részét (másikát

Hannoverai Kir. nyerte el)

Cappenberg secularisáltPré-

postságot , Techlenburg

Grófságot , Lingen Grófs,

nak részét ( másík a' Han

noverai Királyé ) Minden

Herczs.et, Ravensberg Gróf

ságot , Herford Grófságot ,

Neufchatel Herczs.et, Valenr

gin Grófságnak vidékében

fekvo részével; fö hatalom-

mal birja Wernigerode , és

Hohenlimburgi Grófs.okat

is. 4) Rajnántúl a' N. Bergi

Herczs.böl , és Françz. De-

partmántokbólPrusszia bir

ja Cleve, Jülich, Geldern

Herczs.eket. DüsseldorfFal

eggyütt, ,a'Trieri és Cöllni

Választó Ersek- Herczs.eket,

Sarlonis várát kerületével

eggyütt az'egyeeülL Belgyi-

om határáig (mellyhez tar-

tozik Lüttich , és Luxera-,

burg Hercz.ség ) a' Francz.

orsz.nak 1792-diki ezéleiig; i,



's a* Darmstadti Maincz

Hercz.ségig. Ezen birtokira

nézve a' Prusszus Kir. ma-

gának tulajdoníttá Posen N.

Herczegi, Saxonia, Thurin-

gia, mind a* két Lusatia,

aleó Rainai Fô Hercz. 'a a' t.

titulasait.

Prusszus orsz. Hannovera i

Kirs.nak áltengedte azon

Bécsi eggyezés erejével 1).

Ost Frieszland ésHildesheim

Herczs.eket , 2). Also Lingen

Grófságot , Münster Herczs.

nek szomszéd részével egy-

gyütt. 3) Eichsfeldhez tar-

tozó Lindau, Giboldhausen,

és Duderstadt urod,makat ,

Goszlár vssal eggyütt, 22000

lak.kal. A' Sachsen Waj

mári Hercz.nek áltengedte:

Blänkenhayn urodalmat ,

(Wanderleben tisztséget ki-

vévén ),alsóKranichfeld uro

dalmat, a* Teutonicus rend-

nek Zwaezen , Lehester, és

Liebstedt Komandójit, a-

zokat, mellyek a' Wajmári

Herczs.ben esnek , 's a' hoz

tartoznak ; Trautenburgi

tisztséget> kivévén Droizen,

Görschen, Wefchaburg, Wet-

terscheid , és Mollschütz

helységeket; az Erfurti tar-

tományhoz tartozott , de

Wajmári Herczs.ben feküdtt

falúkal , és az Eisenachban

fekvö Wajmári Bischofsro

da és Probsteizellafalúkat,

minte^y ,50 lasokkal. A' Has-

eziai Választó Hercz.nek ált

¿ngedte Fulda Püspokség-

nek hatalma alá jutott ré-

szét (egy rtsze az Austriai

Háztól Bajor orsz.nak ada-

tott Szalczburgért, *s a' t.

cserébe ) a* körül levö sza-

bad nemes ("Ritter) jószá-

gokkal eggyü^ : nevezete-

een Dernbach, és Geyza ke-

rületeket : v'agy is: Neuhof,

Weihers, Fulda vs , és vi-

dék; Johannesberg, Gro-

szenlüder; Burghaun, Hu-

nefeld , Eiterfeld , Husel-

stein , és résznyire Biber

stein birtokokat ; tovább :

Lengsfeld , Marenszbach ,

Bucherau, Wenigentaft, jo-

szágokat. Ellenben a' Hes

sen Casseli Fejedelemtöl

vette : a' Katzenellenbogi'

Grófságot, Plesszei urodal

mat, Neuengleichen, Wech-

te , Auberg, Freudenberg

hivatalokat, és a' Göttin-

geni Prépostságot maga

számára; Szaksen Wajmár

ezámára pedig : a' Frauen

fee , Wolckershausen , Va-

chat hivatalokat; a* Kreutz-

bergi és Friedewaldi tiszt-

ségek részeit. A' Svéd Po-

merániát a* Dániai Kir.tól

résznyire pénzen , résznyire

Lauenburg Hercz.ségen vet

te. Eddig Prusszia orsz. e*

tart.okból áll : 1). Nyugati

Prusszia Königsberg és Gum-

binne fö vsokkal. 4) Nyug.

Prusszia; Danczig , és Ma

rienwerder fö vsokkal. 3).

Posen ; Posen és Bromberg

fö vsokkal. 4) Slésia; Bres

lau , Bunczlau , Reichen

bach és Oppeln fö vsokkal.

5). Brandenburg; Berlin,

Potsdam , és Frankfurt (0-

deránál) fö vsokkal. 6) Po-

meránia ; Stettin, és Coes-

lin fö vsokkal. 7) Sakszo-

nia; Magdeburg, Weissen-

fels , Merseburg , Erfurt •

Görlicz fö vsokkal. 8) Mün

ster ( Monasterium) ; Mün

ster, Bielefeld, Hamm, A-

rensberg fö vsokkal. 9) Al-

»6 Rajnai N. Herczs. Köln ,

Koblencz , Trier , Aachen

Poon fö vsokkal. 10). Cle

ves Berg; Düsseldorf, Cle

ve , Wesel , Steinfurt , 's a'

t. fö vsokkal. Két tart, egy

katooai divisíot állít 2 mil-

lio lak.kal , mindenik taTt.

több ker.etekre osztatik, a'



hányszor 400000 lab.ob ta-

láltatnak benne. Minden

kerületek több részekre, 'e

ezek kbzségekre osztatnak

fei. Mindenik tart.nak elsö

fft vsában van tulajdon fö

Praesidense és Kormánnya;

's a' t. Azonban Prusszus

orsz.nak birtoki mindeddig

egészen einem határoztat-

ták , a' Frankfurti alkudo-

rások még némü némû cse-

rét vonhatnak magok ulán.

Az ígért Constítutiójával is

némelly változtatást szen-

vedhet psztállyában éa

igazgatásában.

Prusstut-Eylau , 54O ~гг' 50" É.

Sz. 38s 18' 40") vs keletí-

Prussiában , Brandenburgi

kerül. 189 h. 1620 1. egy vár-

ral és posztó szôvéssel, em-

lékezetesaz 1807 8. Februar

csàta miatt.

Prusszui-Fiiedland , 1. Fried

land.

Prussia* Hollandln , vs keleti

Prussziában Mohrungi ker.

Weeske helys. mellett 368

h. 2830 1. bôr és gyapjuf'a-

brik. serfôzéssel , és gabona

kereskedéssel.

Pruszka , tót falu Trencsin

Várm. melly Gróf Kpnig-

seckhez, tartozik ; vagyon

kastélya, egy kath. tempi,

szürke barát klast. Az ide

való Diester emberek iól

élnek.

Prusiana , Pruschana , kerül.

vs a' Slonini Orosz Helyt.

Yruth , Porata, Pyretus, hajó-

kázható fó Magyar orsz. és

Galitziában ered Marmaros

Várm. a' Karpatusok tové-

nél , Bukovinán és Moldá-

vián keresztül foly és a' Du-

nába szakad. Ezen viznél ,

nem távól Falczintól kerí-

tetett bé 1711-ben I. Péter

Czár a' Törökök és Tatárok

által, mellyre a* Torök ud-

varral való béke küvetke-

zett, melly Pruthi béTtes*

ségnek neveztetik. — Ezen

fó teszi a' Russia és Porta

közt az 1813 benkötött bé-

kesség olta Russia és '.Mol

davia közi határt.

Prutz , falu Bavariában lnn>

ker. savanyúkúttal, és kén-

köves forrással.

Prjróus , 1. Priebus.

Pr*acznitz , vs az uj Lengyel

orsz.ban a' Plocki oszt.ban,

Wallbusch, fó mellett 233 h.

és 1,500 1.

Przedec, vs a' Poseni Herczs,

,5>o 1.

Prtedecz , vs ugyanott 350 1,

Prifilaucz, vs Csehorsz. a' Cru-

dirni ker. Elbe mellett 20a

ház.

Prnemy l , Premislau , 49o 46'

30" É. Sz. 40o 36' K. H. >

ker. ve Galitzia Przemyslet

ker.ében San folyó mellett,

mellynek tulsó felén magas,

köszaion egy vár ¿11. Lak-

helye eçy Romai kath. és

egyesült srörüg Püspöknek,

és a' kériilet tisztségnek ,

Van 5500 l. 14 klast. 1 kath.

gymnasiuraa fó oskolája ,

leányoskolája,k0nyvnyom-

tatója pósta váltása, és ke-

reskedése.

Przemysii kerület , Galitziában

melyet San vize keresztül

hasít. Ezen ker.ben vagyon,

eooomunkás takács széknél

több. Sokan foglalatoskod-

nak hajófa készittéssel, ha-

jó ceinálással és a' bajóle

vezetésével a' Sanon és?

Vistulán Dantzig felé.

Przeroslen , ve Warsói volft

Lomzaoszt. 230 h. és ибо К

Prtastit» , polgári vs Csebl

orsz. a' hason nevü Religio-

fundus jószágán a' Pilsení

ker.ben 1810 22 Oct. majá

egészlen elégett.

Yrzeworsk , urod. és vs Gali

tziában Rzesaowi ker. 670

h. 2200 1. Apátza klast. pos t«.



,.. v . -, аЗг иг

Változással, köz oskolával és пак

hasznos gyolcs és drellszö-

véssel.

Prxibislau , Herczeg Dietrich-

steini vs Cseh orsa. Czaelaui

ker. 193 h. és vasbáoyával.

, melly 40 láb magoa

hegyes oszlopból all.

Puchacay , a' Spányolokhoz

tartozó birtók a' Chili Au-

dientiébaiij déli Americá-

ban Gualqui föhellyel.

Vrzibrarn , szab, bánya város Puchó, Puchow , jeles rovs

Cseh orsz. Rakonitzi kerül.

Litawka vize mellett 290

h. és Dékány tempi.' A* lak.

erös bánya és foldmivelést

és vsi munkákat üznek.

Vannak itten ezüst bányák

és vashámorok.

Przichowitz , falu Cseh orsz.

a* ßunzlaui ker. 177 h. len

miveléssel,és fonással.

Przipiec , 1. Pripecz.

Przybiszexvo, vs a' Warsóí volt

oszt. 620 lak.

Trencsin Várm. a' Vág mel

lett Aspremont Grófhoz tar-

tozik , egy -kath. tempi,

synagógával , harminczad

tisztséggel,só tarház/al, sok

posztó csinálokkal , posztó

nyirökkel és más mester-

emberekkel. A' többi lak.

fôldmivelésbôl és kereske-

désbôl élnek.melly pontban

nékiek a' Vág vize igen )6_

szolgálatot tészen. A' bora

nem ió féle.

Vrzyrow , vs a' Warsóí volt Pud, 40 fontból alió kereske

Kalischi oszt. 790 lak.

Przysucha , vs a' Krakaui ke

rül. 179 h.

Przytyk , nemes vs a' Rado-

mi volt Warsóí oszt. 130 h.

Vsehdueh , egy ága a' Kubani

dö mérték Ruseiában, melly

29. 2i/iooBécsi fontot nyom,

Pudoler , 1. Padder.

Puderbach , Wied - Runkeli

Herczegi falu a' Westfáliai

ker. vasbányával.

Tscherkesseknek , kik fold Pudewitz , lengy. Podwied

mivelésból , marhatenyész-

tésbñl, kereskedésbôl és tol-

vajságból élnek.

*Рлаупа , 1. Plesz.

¥siloriti, máskép Ida igen

magos hegy Candía szig.

az Europai Torök orsz. az

esméretes Labyrinthal ,

mellynek fóbemenetele 1200

Lépesnyi hosszú.

Vsiol, hajókázható fó a'Pol-

tawai Orosz Helyt. a' Dne-

prbe szakad , és Donnai

öszve köttet.ik.

Pskow , 1. Pleskow.

Pszezewo , 1. Betsche.

P/o/, fó a' Charkow! Orosz

Helyt. Russiában ered és

Kirylownál a' Dneprbe sza

kad.

Ptolemais , 1. Acre.

Puch , falu Bavariában Isar

kerül. 7 orányira Monachi-

umtól , egy emlékieléyel .

¡Lajosnak a' Bajor Császár-

zisk vs a' Poseni Hercz. 160

h. és 1185 1.

Pudlein , magyar. Podolin tó-

túl Podolinecz , kerített vs

Szepes Várm.ben , a* 16

Szepesi vsoknak egyike;Po-

prád vize mellett, Lôcsét&l

6 зУ4 óra. külsö vssal ; tu-

lajdon tanácscsal, vs házá-

' val, kastéllyal , és uraság

lakhelyével. A' K. Kamaráé.

2356 kath. 1. kik kézimun-

kából, mezei gazdáskodás-

ból és kereskedésb&l élnek;

kath. gymnasiummal, mel-

lyet a' Piaristák tanítnak

's mellyet még Galitziáhól

is sokan meg látogatnak.

Lak. Németek és Lengye-

lék, A' vson kivül lévó Sz.

Anna kapolnájánál' búcsuk

tartatnak. Az ide való esz-

tendei és héti vásárok sokat

béhoznak. Van itt egy

orvos kut le., Kerítése
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mellett ¿11 a' Podolinyvár, Puerto deEspanna , !.' Spanisch

melly egykor H. Luboniw- Town. ,

ь/hyé volt. Puerto de las aquilas, erosített

Yuctmerict , tôt falu Posony rev Murciai Spanyol tart.

Várm; alsó Magyar orsz. kereskedést ni.

Cidra pataknál.mely 6 mal- Puerto del Principe , 1. Portau

mot hajt , és télen be нет Prince.

fagy. Itt sok jó cserépedény Puerto de S. Francisco Drae |

Itészül. Bir egy hath. temp. rév a' Califarniai félsziget-

3 halas tóval és szölö mi- nek nyugottirészen, északi

vèléssel. A' Pálf'y familia- AmerikAban.

hoz tartozik. Puert de la Magdalena, rév a*

Puaoga, Pudoc, vs az Olone- Californiai fél szig.nek déli

zi Orósz Helyt. Wodla fó- parlján északi Amerikában.

nál meily az Onega toba Puerto de S. Juan , rév a* Ni-

szakad. caraguai tart. a' Desagva-

Pudutscheri , 1. Pondichery. dero torkolatjánál, uj-Spá-

Puebla, Intendentia uj Spa- nyol északi Amerikában.

. nyol orsz. 2669 □ mfdon Puerto de S. Maria, rendes vs

'813.300 lak. t Sevilla Spany.t art.Cadixnak

Puebla, kis jól épült vs Ara- által ellenében Guadalete

goniában Gallego fó mel- torkolatjánáj a' Cadixi ten-

lett , kastéllyal. gerbbblben 25000 1. igen jó

"Puebla de lo* Angelos , 1. Tías- ivó vizzel , 3 ispitállyal ,

cala. a' Sz. Katalin erössege êlr

~2uelches, Pampas , szab. nép- tal védelmezett derék rév-

5ég Chili Spanyol tart. déli vel és nagy jövedelmü só-

Amerikáb. Cordirellas bér- bányákkal; jeles kereske-

czek* tôvénél lak. a" szabad dést üz , melly okból sok

Araucosckkal egyesültek. Francz. Angol és Hollandu*

Fuente a" Aquitar. si-irtes hegy kereskedftk lakják.

fok a' Porto Ricco Antilli Puerto de Felo, 1. Porto Bello.

szig.ten nyugoti Indiában. Puerto Formoso , v. Hermoso ,

Puente de Don Gameto, (37o rév a' S. Domingoi szig. déli

30' É. Sz. 17o 53' K. H. ) vs részin ész. Amerikában.

Cordova Spanyol tart. 4800 Puerto Mahon , 1. Mahon.

lak. Puerto Heal, 1. Porto Real.

Puente del Arcóbispo , Helyt. a' Puerto de San Lorenzo , 1. San-

Toledoi Spañyol ta*t. Tajo ta Crux de Nutka.

mellett 1200 1. és üveff fabr. Puerto Santo, 1. Porto Santo.

Puente Deume , kis vs Galit.ziai Puerta de San Mathias, 1. Ria

* Spanyol tart. Eume mellett Negro.

Puentp- Vedra , kis vs ugyan- Puerto Segurq, 1. Porto Seguro,.

ott IiOris mellett. Puerto Vejo , vs és rév a' esen-

Puers , vs Brabantiában 3620 des tenffernél Peruban, Spa-

lak. ( nyol déli Amerikában.

Puerto de Cavallos, rév a' Hon- Puget Theniers , város a' Nizza

durási tart. a* Guatimalai Grófs,Var fónál 910 1.

Audienciában uj Spanyol marhatenyésztetést.

orsz. ész. Amerikában hol Puglia , 1. Apulia.

a' Spanyolok minden némü Puglienzq , kis vs egy révvel.

portékákra igen jó tárhá- a' Mallorkai szigeten,*

• «wkat íjpítettek, ¥uhl> 1, Fula,
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Puicelsi , vs Tarn Fr. oszt. PuloRhun, Hollandiai Sanaa

fuicerda , Puigcerdan, (E. Sz. sziget , melyet kevés halé.-

43034' К. H. 18Э 33 fövsa szok laknak.

a' Cérdagnei Grófs. Cátalo- Pulo Ronde, Puloria , ang'ol

nia Spanyol tart. Segre mel- Banda eziget.

lett 3800 lak. egy kastéllyal, Pulo Äo4Z*Vi£yn,Hollandiai,Ban-

és érczes forrásokkal. da sziget a' gonosztévóknek

Puiseaux , ys Loiret Fr. oszt. számkivetés helyek.

1930 1. Pulo Timon, sziget nem mes-

fukanct , Bugancz , magyarúl sze a' Malaccai partoktól ,

Bakabánya , tótul Pukanec, igen köszirtes , de még sera

(É. Sz. 48o ei' зо") sz. kir. terméketlen , 's igen jó ivó

vs és egyik a* 7 bányavsok vizé van , mellyböl Bata-

közül HontVárm.ben amid viából Siámba menö hajók

Selmetzbányától , dél felé itt bévesznek.

amaz arannyal és ezüsttel Pultgau , fó a' Stiriai Herczs.

gazdag hegyláncztovinél fek mely Windisch-Feistritznél

szik, melytöla'Pilisihegyig Bacher mellett ered , és a'

5—6 mfdnyi rónaság terjed Marburgi ker.b. Sz. Borbála

el. Számlál 512 h. és 2450 alatt a' Drávába szakad.

kath. és evang. lak. kik Tó- Pultgau, (felsö és aleó) két

tok és Németek , kik fold , falu Stiriában a' Cilli ker.

bor, és kerlmiveiésbôl , és a* hason nevü fó mellett,

pálinka égetésbôl élnek. É- mindenik egy egy pléb.val.

kesítik e* vst némely új é- Az elsónél jó borok terem-

Ïûletek, és képek ; vagyon nek , találtatik azon kör-

ath. és evang. tempi, po- nyékben tiíznek ellentálló

ta hivatala , derék tanács- homok is , melly olvasztó e-

► háza , és normális iskolája. dényekre használtatik.

Portáji з ч/В. Nevezetes még Pulsnitz , kis fó felsö Lausitz-

az itt lévo vízcsatorna, és ban, mely a* Königsbrücki

ugró kút is. urod.ban Ohorn falunál e-

3?tt/au¿y,nemes vs a' voltVarsói red, és Elsterwerdánól a'

Lublioi oszt.Vistula mellett. fekete Elsterbe szakad.

Pulchely , Pjaihely » kis vs a' Pulsnitz , vska felsö Lausitz-

Caernarvoni Angol Grófs. ban Baiitzeni ker. a' hason

déli Walesben egy réwel. nevü fó mellett 2.50 ház. és

Pulismanuw, egy a* Sundi szi- 1260 1. bir pántlika, gyolcs,

getek közül keleti Indiában. és füszersz^m fabr. E' mel-

Pulkdna , erôs hely a' Tavast- lett fekszik a' magas Keu-

landi Finnus tart. egy fó lenberg , mely egy nyereg-

mellett 2 tó között 4 mfd hez hasonlít , és Lusatziát

Tavastlanstól. Meiszentöl elválasztja.

Pulo-Ay , egy a* Hollandiai Pultawa , 1. Poltawa.

Banda szigetek közül a' Re- Pultutk , Pultowsk , (É. Sz.

vengei erósséggel, és a' leg- 52° 42' 10") ker. vs a' volt

jobb muskátdió fákkal, ivó Varsói Plock oszt. Narew

vize ninceen. fónál, mely onnét 2 mfd-

tfuloNeyra, egy a' Hollandiai nyire a' Wistulába szakad,

Melucki szigetek közül , 239 h. és 1500 lak. Gymná-

Nassaui, es Belgiquei erfis- siummal ; lakja a* Plocki

séggel , és jó kikötövel. püspöknek. Ezen hely em-

Pulo Penang , 1, Prinz Wale» lékezetes az 170З-Ы , és az

szigate. 1806-ki 26 Dec. ceaták áltat
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Типа , szig. a' Guajaguili ten- Punta grosso , ]6 szabad réV a"

gerobölben , a' Quitoi part- Sz. Katalin nevü Brasilia!

■ - xiál, déli Ameritaban azon szigeten , a' Rio Janeiro!

»evü helysgel egyetlen egy, tart.nál.

vit éí halászokkól és hajó- Puatiana , francz. rakodóheiy

sokból álló nép lakja. Még Borneo nevü Ostindiai szig.

most is jeles drágaságok ta- nek nyugoti partján, keres-

láltatnak, melyeket a' Pe- kedik jeles kámforral.

ruiak itt elástak. -Punto de Palmeirinho , Portu-

Vunah , (i8° 1.3' É. Sz. 91° 30' galliai erôsség az Angola Ki-

K. H. ) fo vs a' nyugoti Ma- rálys. alsó Guineában.

rattok tart, a' Ghati felszi- Purbeck , ("Isle of) félsziget a*

geten,elö Indiá ban Ghate Dorseti Angol Grófs. a' ten-

hegy tovénél , és Meta Si- ger és folyó áltarelmetszve }

noddi fó mellett. Lakja a* elöhb erdös , most siyatag

Paischwahnak, nagy de ros- puszta , hires a' kóbányai

szúl épült , tulajdonképen által , mellyek közül a*

több falukból áll , kiknek Swanwikiak legesméxetes-

egy kôzônséges vásárpiatzok sebbek. A' pipa agyag Cor

van , mely egy egész útszát fe-Castleból cserépedény-

elfog , és ez a' vson keresz- nek StafFordba igen böven

tül vezet. Találtatnak itten kivitetik. ,

paraut szövök. Purchena , (E. Sz- 36o 52' К.

Yundschab , 1. Lahor. H.^ vs á' Granadai Spanyol

Yunheta, kis vs Estremadura tart. Almanzor fó mellett,

Portugalliai tart, hol Zeza- 3800 lak.

ra a' Tejóba foly. Yurfleeth , falu az Essexi An-

Yunitz , kis vs a' Poseni Here. gol Grófs. Themse mellett,

254 nagyobb részint fa ház. kréta bányával , és nagy

és 1440 lak. kik takácsságot puskapor tárházzal..

■iiznek. Purmerend , (E. Sz.,520 30' 41"

Yunsk, vs a' volt Vareói Lorn- K. H. 22o 36' 36") vs északi

zai oszt. 580 lak. Hollandiában 600 h. és «400

Punta de Europa , (Hercules lak. a' Beemsteren hajókáz-

oszlopa) . hegyfok Spanyol va kereskedik zsirml.

orsz. a' Gibraltári szoros Yttrpurtenger , MareVermejo,

tengernél. v. Californiai öböl , egy öb-

Yunta de Gale, L Point de Gale. le a' csendes tengerraek , Ca-

Yunta- Delgada , a' S. Migueli lifornia és új Uavarra,

Azori szijEretnek egyetlen között Spanyol észfiki Ame»

egy és megerösitett fo vsa, rikában , mely 300 mfdnyi-

róna környeken , ugyan re a' szárazba béhat.

annak déli partján 1880 h. Purundar , nagy er&s hegyvár

12000 lak. 3 pléb. tempi. 7 a' nyugoti Marattok Státu-4

klastr. egy szegény , tanács, sában, hová háború idején.

és vámhazzal a' kórmányo- a' Státue Archivuma,, é»

zónak kastélyával , a' déli más drágaságok küldetnek.

szelek fuvása alkalmával , В«л?Аи»й* , Puschowitz, 106

igen veszedelmes , de sántz ház. álló mvs Cseh prez. Saa-

által védelmezett révvel , tzj ker. kath. pléb. tempi,

posztó , kalap , gyapju , ée és régi erös vár o/mladéki-

selyem fáb. Lakja egy Juiz .val. A' lakosi Ne! netek.

da Forának. Yusciano , Pusbiano , , vs a' Co.
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tino nevü Majïandi tart, a' Putelange, 1. Püttlingen»

bason nevü tó mellett. Puti , 1. Poti.

Pusio Topiro , kis Török vs Putignano , vs a' Bari Nápolyi

Rum-Iiiben egy Füspokség- tart. 8020 lak.

gel. Putiwl, (É. Sz. 51» 23' К. H.

Vuikiav , Poschiave , Postcia- 52o) jeles kef. vs a' Kurski

vium , nagy . jól épült né- Orosz Helyt. Sem fó mellett

pes helys. Helvetiában a' ,53 kereskedö , és 2123 fa

Graubündeni kant.ban , a' házakkal , 34 . kereskedö

Gotteshaus! szôvetségben , bolttal, 19 tempi. 1 klastr.

nem távol a' Fusklavi tó- és 8000 lak. kik részint mes-

tól , azon nevü völgyben a' ter&éget , portéka , és ter-

keresztülmenö portékákmi- més kéreskedést , részint fa-

att nagy kereskedéssel bir. lusi gazdaságot üznek. E'

'Pusliák , egy a' Sindo\v_i szi- mellett 'van egy galitzkö

getek közül keleti tengeren fabr. is.

az Azsiai Russiában. Putnok , magyar mvs Gömör

Püspöki , Bischdorf , PüsCh- Várm.ben , Tornallyától 4

dorf, magyar mvs Csal- óra,Sajó mellett; lakosi Ma-

lókoziszigetben Pozson Vrm. gyarok , kath, réf. és evang.

ben Posonytol 1.1/4 óra, az tempi, a' kôrnyékében sok

Esztergomi Érseke, ezép mu- fajdiyuk, és más vad love-

lató erdovel , és tul. pléb. tik. F. ü. G. Szôrényi , és

JPüspöki, mvs Bihar Vrm.ben N. más fam. Határia igen i ó*

Váradhoz 1 óra. lak. kat. és Putten, kis sziget Maas fóban

ref. sok jó boraterem. F. U. déli Hollandiában , Maas

a' N. Váradi Káptalan. tart.ban.

JPusterthal , elöbb egy része Putten , falu a' felsô Tsseli

A' Tiroli Grófs. mely ész. Hollandiaí tart. 2260 lak.

a' Cilli völgyel , északkelet- Püttlingen, Putelange, Löwen-

röl Windisch - matreyal a' stein-Wertheimi urod. Lo-

Salzburgi birtokban , kel. tharingiában túl a' Sááron

Carinthiával, dél. Velenczé- Saarbrück és Fenestrage

vel , és az Etsch völgyel, között , 5 □ mfd nagy , 9000.

délnyug.ról az Eisacki fer- lak. és 90000 for. jövede-

tályal, nyug. a' Wipi vol- lemmel.

gyel , és nyugotészakról az Puttlitz v. Putlitz , vs a* Prieg-

•alsó In völgyel határos. I- nitzi Brandenburgi birtok-

gén termékeny földe van » ban Stepenitz mellett 143

és nem régiben Olasz or- ház. és 930 lak, kik közül

szág , Illyricum , és Ba- sokan vargák.

, varia között felosztatott , Putumayo , fó az új Granadal

most ismét Austriához tért. Spanyoí Al Kirs.ban , déli

Pustosers\oi , körül palánkolt Amerikábah.

helys. az Archangeli Orösz Putzenberg , hegy felsö Stiriá-

helyt. Pustosero tó mellett, ban Judenburgi ker. Putzen-

börrel jeles kéreskedést üz. thai mellett, koszén fabr.

Vuszták' ositdlya , 1. Heiden. Putzig , Putzkr , 1. Pautzke.

Fútala, !.. Lahassa. Putziger, Heisternest, falu Dan-

Vutullom, falu a' Ceylani szig. zig vsa birtokában a'-Helai

derék eóbányákkal, és 60 fél&zigeten 31 ház. '

Malayokból álló örsereggel. Puy , le puy,Nortre Dame, Po-

Putbus , derék vár és Grófság dium , (4É. Sz. 45o 2' 4»' K.

a' Rügeni Dánus aaigeten, t H. 21o 32' 46") fó vs felsö
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Loire Fr. oszt. az Auis ne- Puzo/ , (E. Sz. 39° 59' K. H,

vti hegyen Borne fó mel-, 16o 3£') vs a' Valenciai Spa-

lett , 3000 h. es 12070 lak nyol tart. 3000 lak.

készít rauselint, csipkét , se- Puituolo , 1. Pozzuoli.

lyem matériát , paplant , Py/ols , vs Lot. es Garonne Fr»

tüzö-töt, öntött portékát , oszt. 2100 lak.

vas fôzôedényt, csengetyüt, Pyramisek , kozép ^Egyptus-

s t. ef. 's ezen mesterség

míveivel , azután lovak-

kal, bszvérekkel , és bör-

rel jeles kereskedést üz. Itt

van az osztály fôhatalmà-

nak , es kereskedö Tërvény-

szeknek lakja.

Puy de Dome , 4960 lábnyi ma

gas hegy csúcsa Fr. orsz. az

úgy nevezetAuvergnei hegy,

nek, mely 4 ór. hosszú hegy

sor, tele kiégett tíizokádók-

kal. Ettölvette nevét a'

Puy de Dome nevu Fran. oszt.

fekszik az Allier , Dore ,

Sioule, és Morge fók mel-

lett, foglalja az elöbbi Au-

vergnenek nagyobb részit ,

és 131 □ midön 54283o lak.

A' climája gyenge , és eny-

hült. Termései : gabona ,

gyümölce , kender , bor ,

szarvas tnarha , juh, 16,

öszver, ezüst, on, érczfor-

rások. Ezen oszt. 5 ker.kre

u. m. Chermqnt , Riom ,

Thiers , Ambert , es Issoire-

ra osztatik , mellyek 4З8

közsegeket 50 kant.ban fog-

lalnak : fövsa Chermont

Puy la Roque , vs a' Loti Fran,

oszt.

Puy V Âurens , (E. Sz. 430 34'

K. H. 190 42') vs Tarn Fr.

oszt. 59,5 ház. és ,565o lak.

bir gyapju szovéssel.

Puy Г Eveque , vs a' Gersi Fr,

oszt. Lot fó mellett, 1300

h. és 2080 lak.

Puy nürol, vs Lot és Garonne

Fr. oszt. 1260 lak.

Puy S. Martin , vs Nièvre Fr.

oszt.

Puy S. Reparade , a* Rhodanus

torkolati oszt. Fran. orsz.

1480 lak. siölömivelesstl.

ban , v. Heptanomisbari +■

Busiris (AbusirJ mellett

vannak a' három legnagyob-

bak, Memphis és Delta kö-

zbtt , délre 100 lábnyi ma-,

'gas , Libiai hegyekhez tar-

tozó köszalon. Memphistöl

8. Nilus vizétôl 3 Róm. mfd-

re. A' legnagyobbik , mel-

lyen 36 ezer ember 20 eszt.

kig dolgozott, 16—i8oo'ota-

lentomokba került, Cheopa,

yagy Armeustól építtetett;

mindenik oldala 7 — 800a

lábnyi ezéles , és öszvecsu-

csosodó teteje is szint an-

nyi. A' másik, mely Keph-

ren j Chabryis, v. Amasis

általépíttetett, alól min-

denünnen 6r—700 lábnyi ,

szint annyi magas. A'har-

madik magasabban fekszik

a' két elsoknél , de magá-

ban kissebb , 300 lábnyi lé-

vén szélessége és magassá-

ga ; legdrágább , fekete ke-

mény mozsarköböl Myke-

cin, v. Inaros, v. Rhodope

által építtetett. Ezen Pyra-

misek közül apró kövecs

terült el. Az utolsó elôtt

egy köböl vágott , 's felé-

nyire már eltemetödött

Sphynx láttatik , melynek

feie hossza 62, kerülete 102

egész teste 143 lábnyi. E'

Pyramisok .Egyptusi Kirá-

lyok' temetöjinek tartatnak

lenni; egy nyiláson fei}ufc.

hatni . közepekre , hol egy

könek kivitelével koporsó

helyek szemléltethek. Mem-

Îhistôl délre Sakara meí-

ett fenn vannak maiglan

más több kissebb Pyrami

sok i», mellyek a' Memphi
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siek temetô helyeinek tar- tát , mely most szép termé-

' ' кепу tart.nyá változott. Az

ötödik végre ió forma ma

gas és meredek hegysor

Spanyolnak déli partja hos-

szába nyúl, és a' Gibráltá-

ri hegyíoknál végzodik. E-

zek kozé tartoznak Sierra

Nevada, (havasok) Alpu-

■jarrás , és Sierra de Ronda.

E/.en hegysorban több

nyomdokira találni a* kié-

, gett tüzokádóknak. A'Pyre-

naeusok nyujtanak több ala-

csonyabb hegyágokat a' kö-

riillévô Francz. tart.kba is.

A' legmagosabb , örökös

hóval fedett hegytetök e-

zek : Montperdu 10378, Ma-

ladetta 10500 , Vignemale

103З2 i a' Marhoréi Cylinder

10260, Port de la Pez 1151 t

Pielong 10008 , Canigu 8640

lábnyi magos. Valami 100

szoros útak számláltatnak

közöttök,melyek közül 28-an,

lóval, kocsival , és ágyúk*

kal könnyen lehet járni.

Ezenhegységt&l veszik ezen.

következö .3 Francz. osztá-

lyok neveikett

tatnak. Építtetéseken f

jegyeztetéseken eleget tör-

ték a' Tudósok fejeket, bi-

zonyosságra nem hozhat-

ták.

Vgrbaum, mvs Bavariában a'

felsft Dunai kerül.ben 610

* tobbnyire evang. lak. kath.

tempi, hegyvárral. Itt sok

bordacsinalok vagynak.

fyrenäusek , magas meredek ,

hideghatárhegyek Franczía

és Spanyol ország között,

mellyek Sz. Sebestyentöl a*

Biscáyai tengeren,PortVen-

drçig a' közep tengeren 50

mfdnyi hosszuságra, és 24.

mfdnyi szélességre kiterjed-

nek ; nagyobb részint grá-

xiit csúcsokból , és eredeti

meszkövekböl állanak , csak

egy része lakatik , és itt a-

mottmívelt, gazdag érczek-

kel , fával , és orvos füvek-

ltel , sok vadakkal , fokép-

pen farkasokkal ésmedvék-

fcel rakva,mellyek a'környe-

ketgyakran háborgatják. Az

ö majd az egekig nyuló tetö-

}i kopaszok , 's az ezek-

böl Spanyol orsz.ba bényú- Vyrenaeusok , (a* felsö Pvre

16 5 hegylánczok, ezen or- —-; — «■ >

ezágot ïtôzônségesen véve

hegyes tartománnyá tészik.

As elsö ezen hegysorok kö

zül északi Spanyol orsz.ba

majd rtem egy lineába ter-

jed be. Az ide tartozó Bi-

scáyi Asturiai , és Galitziai

hegyek ércztartók , és a*

legmágossabb tetökön hóval

fedettek. A' második ala-

csonyabb hegyen , a* Tájo

északi partján, Portugalliá-

Ьа nyúl. A* harmadik is-

mét ítevésbbé magas , а'

Tajónak déli részérôl déli

Portügallíába nyúlik. A'

negyedik Guadiana -fó vi-

déknek határát teszi , ma-

gába foglalja Sierra More

na , hajdan rettentS pus«-

naeusi oszt.) a' Spanyol ha-

tárokon Adour , és több

hegy és erdei folyóknál (Ga

ves} magában foglalja a*

hajdani Bigorre tart. 84 3/5

□ mfdön 200000 lak. gaz*

dag rozssal, árpával, köles*

sel, borral, kenderrel, szar-

vas marhával , juhokkal ,

ôszvérekkel , vassal , ónnal,

márvánnyal,foszlókovel,ér-

Czes forrasokkaí. Bzen osz-

tály 3 közönseg ker.kre , ú¿

m. Tarbes, Bagneres, és Ar-

gelezre osztatik , mellyek

eggyütt ¿01 kôzségeket 26.

kant.ban foglalnak. Fövea

Tarbes,

Vyrehaeutok (keleti Oszt.) Tet¿

Tech, Gly, Cansarana, Re-

ért, és UfókmeUett, miel
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lyekkiáradásaik általgyak- együtt 66o kozségeket , 40

ran sok károkat szülnek , kantonban foglalnak.

í'oglalja a' hajdani Russilo- Pyritz, Piriscum , régi és jót

ni Grófs, 76*1/3 □ mfdën épült vs hátulsó Pommera-

mintegy 126630 lak. Talál- niában 411 h. és 2640 1. bir

tatnak itten Leucate és S. posztó és materia szôvés-

Nazaire nevü tavak , és a' sel, és kereskedik az it*

Salcési és Caneti nagy mo- "termett jeles buzával. Et-

csárok. Àzéghajlat, jóllehet tôl veszi egy kep. a' nevét

eok, egész eszt.deig hóval fe- melly 27 □ mfdre terjed »

dett hegyei vagynak(Mont- és 32640 1. számlál.

perdu , Maladetta, Maubré, Pyrmont , Grófs. a' Westfaliai

Caniglen , Massane *e a' t.) ker. Waldecki Herczs. Lip-

inkább meleg mint mérsé- pe Detmold és a' Calenbergi

Jtelt. Termései : gabona , Herczs. között Emmer mel

len, bor, olaj, déligyümol- lett 2 □ mf'don 4300 1. egy

csök , juhok , halak, tenge- kellemes, hegyes és völgyes

ri só 's a' t. Ezen osztály a' tart. gazdag sóval és értz

Perpignani , Cereti , és Pra- forrásokkal 7,5000 tBilérnyî

desi kôzônség ker.kre osz- jövedelmet ad. Fô helye »

tatik , és bir 249 kôzsége- Yyrmont , (Neustadt) (,51o ,59/

ket 17 kantonokban. Ffivsa 28" É.Sz.) vs vsi szabadság-

Perpignan. gal szép várral , 2000 1. és

Vyrenaeutok , (az Alsó oszt.) szép késziiletekkel a' ven-

Adour Rixe , Bidouze , Bi- dégek elfogadására, A' fö-

dassao 's a' t. Fók mellett, dolog az érczes források

foglalja a' hajdani alsó Na- mellyek mind italra mind

varrai Beam, Basque Fran- pedig feredésre hasznosok,

Çais tart, és egy kis részit 's mellyekböl igen sok viz

Chalossenak;hegyestart.i4o küldetik el szerteszét, hon-

mfdön 383500 1. A' Pyrenaeu nét a* Herczegnek eszten-

eok mellett és között fekszik dônként 30000 Jövedelme

Spanyol orsz. a' Biscayi kerül.A'szomszédságban van

tenger, és a' Puszták' Gers gözölgö üreg és sófózñmü-

és felsö Pyrenaeusok* osztá- hely.

lyi között. Gazdag ezüstel, Vytch , Pisch, fóBorussiában,

rézzel , vassal , márván- melly Johannesburgnál a*

nyal, palakövel, értzforrá- Spirdingi tóból ered.

eokkal , tengeri sóval , ga- Vithiusi szigetek , az az s Feny~

bonával, kukoritzával, len- ves etigetek % a' Mallorcai

nel, borral, fával.lovakkal Spanyol Kirs. Legneveze-

's a' t. Ezen oszt. 5 u. m : tessebbek: Jviça , Formen-

Paui , Bayonni , Oleroni , tera , Espalmador f Mago ,

Mauleoni és Orthetzi közön- Cunillera.

»ég ker, osztatik mellyek fyzdry ¡ L Peysern*

^шЫ.Мапоек , Szereceeny Quackenbruoi , (520 40' 53' É>

nepsé-g a' Bors partoe. Sz. aj» 35' 40" К< Ц.) vs ett.
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Ösnabrücki Herczs. a' West- most Olmütz , 6a Robodu-

ffaliai ker. Hase mellett num , most Brünn.

mely a'ker.tet 7 ágakban ke- Quanamora, népes vs f'elsö Gui-

resztülfolyja 1 luth, és 1 kat. neában, Sierra Leona nevii

tempi, egy Kanonok' Col- birtokban, a' Silmi tart.

legiummal, 21g h. es 1800 Qurm nan , vs Yunnan tart.

1. erôs kereskedést üz répa- ban Chinában , terméket-

olajjal , répa maggal , szar- leri határral , és garázda

vasmarhával , czérnaval , takosokkal.

gyolcsal , harisnyákkal. 's Quan-ping, n. vs Pe tche li tart.

t. eff. , ban Chinában, 9 vsok van-

Quacuragua, Cordilleras Aga nak alatta, hall al bövel-

Brasilia belsejében. kedik.

Çuada, kis fö vsa egy hason Quan jí, tart. Chinában, sík-

nevü Kirs.nak Malacca fél- ságon ; igen termékeny , a'

szigetéiï.

Quadras szigete , I. Vancou

ver S2igete.

Quadrupel , Spanyol arany

pen/., 4 pistol, az az : 33 for.

és 9. kr. Bécsi érték szerént.

Quadusok , déli Germaniában

lakott népségeknek egyike;

hegyek közt míveletlen, a'

hegykbziek gazdagok értzel,

még arannyal és ezüstel is.

Azt mondják hogy az ide-

való fahéjnak erössebb és

kellemetessebb s'zaga le-

gyen mint sem a* Ceylani-

nak. Fö vsa: Queiling-fu.

elöször laktanak a' Duna Quan ton , tart. Chinaban kü-

mellett Clune vizének Du- lonosen termékeny , mert

nába befolytától (Greim

mellett fel. Austriában e-

gész Morawa (Marus) vi-

zéig ; Tacitus tanusága sze

rént ; délre a' Herelni er-

itten nagy mesterség és szor-

galom uralkodik , és a' ke-

reskedés igen jeles. Fö vsa:

Quan-tschu fu vagy Canton

1. Canton.

dôk által választattak el a' Quaquarok , hiheto képen a*

Marcomanoktól; kel.re , és fö Szerecsen népség a' Fog-

ész.ra a' Morawa (Marus)

vize által a' Burinsoktól

Sarmatáktól , és Dacusok-

tól; nyug.ra a' Bojusokkal

voltak' határosok. Hövel

tovább terjedtekCusus(Que-

is vizéig; M. Aurelius Cs.

idejében a' Granua (Gra-

nus) vizén, .*r;rcini hegye-

ken túl is, Osusok és Got-

hinusok foldén is uralkod-

tak, Vannius által legin-

kább elhiresedtek ; a' Ró-

maiakkal vitézül harczol-

tak. Jelessebb vsaik voltak:

Med vs lianum, némellyek

szerént most Znaym , má-

eok szerént Meiszan, Duna

mellett ; Clemantia , most

Kalmincz, vagy Brauman

Mçrva orsz.ban J Eburum,

parton felsoGuineában; tar-

toznak az ugy nevezett Jó

Emberekhez és ezen nevet

a' Portugallusoktól nyer-

ték,mivel ezen szót-.Quaqua,

kétségkívul mint köszöntes-

nek és udvariságnak nemét,

igen gyakran hangoztatják.

Ók még bárdolatlanok ; de

még is jó maga viseletüek,

társalkodók , kellemetes-

sek , szolgálatra készek , i-

gen együgyüek , és mérték-

letessen élnek , minden ré-

szegeseket gyülölnek. A'ru-

házatjok is igen együgyii

's a' kôznépnél csak egy

testlepelyben, az Elökelök-

nél 's gazdagoknál pedig

egy nemében a' köpönyeg-

neK áll ; d« e mellett még

is ked
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is kedvellik a' csinosságnak nida , Scherda , Selve, VU

külömbfele nemeit , igy p. bo, Pago,

o. ki reszelik a' fogaikat Qubrrées les Tombes , vs Yonne

begyeere ,■ körmeiket meg- Francz. oszt. 2000 1.

hagyják nagyra éshosszura Quanta, 66 h. álló falu Hor-

nöni 's hajok ékesítésére vát orsz, Károlyvári Gene-

sob szorgalmat fordítnak. ralátba, az öszvedölt Schi-

Üznek ôknémelly kézimun- tari várral. Itt sok Római.

kákat, és Mechanikai mes- régiségek találtatnak.

terségeket , de bárdolat- Quarti , Quarto, vs Montfer-

lanul *. a' többi között ratba , Cásale tart, közefc

készitik , az ugy nevezett Ponte Sturához.

Quaquaposztót , szép kék Quassia Kwassitx, mva Mor

es fejér stráfos Pajmut ma- va orsz. Hradischi kerül,

teriát , melly 3/4 röfnyi March mellett, pléb. jeles;

bosszú mellyel ök jeles ke- várral, nagy és szép pléb.

reskedést ûznek. Kozônsége- tempi. 116 h. és oj® 1.

sen nagy kedvellöji a'keres- Quas , 1. Quaas.

Jíedésnek.Aztmondjákhogy Quatrino , Olasz rézpénzmintj

nyelvök igen érthetetlen , egy l denári.

légyen , mivel igen hamar- Quatro Castolli , 4 a* hires

beszélnek. Vallások: a'bál- Mathildis Grófnétól epített

ványok tisztelete. várak mellyek igen közel

Quaquapartok , 1. Fog partok. egymáshoz 4 tetoken fek-

Quarantania, nagy magoshegy szenek a' Modenai taxt.ne-

a' Jerichoi pusztán Palaes- vezeteseen ; Castel Vetro,

tinában hol Krisztus negy- Bolianello , Monte, Luciflt

ven nap és és éjiel böjtölt, és Monte Zani.

innét a* hegy, ezen Olasz Quebek , (46® 47' 10" É. Sz. )

szótól Quaranta az az 40 , fö vs Ais ó Canadában ész.

ezen nevét kapta. Amerikában Sz. Lorintz fó

Quarantala , közepszerü vs a' mellett, mellynek teres völ-

Mirandolai Herczs. 01азд g^e mindjárt a'vs mellett,

orsz. Medentzének neveztetik és

Quaregnon , vs Hennegauban olly téres: hogy 100 Linia,

2100 1. hajót foghat és mellyben

Quaritz , nemes Helys, alsó a' tenger járás éppen olly

Syleziában Glogam ker. 264 észre vehetft , mint a* par-

K. 1170 1. egy várral és len ton, Quebek áll az abó é*

míveléssel. felsô vsból ; amaz fekszik

Quarneroi tenger öbäl, az Ad- egy mészkftszirten melly a*

riai tengeren Dalmatiában. foból emelkedik fei igen

Ugyan abban fekszenek E- erös, rosz házakkal meg

zen szigetek; Cherso , Ose- rakott, de még is kelleme-

го , Levrera , Galiola, O- tessebb mint sem az alsó

nie, kis és nagy Canidole, vs, melly a'köszirt tovénél

Sansego, Veglia, Plavnitsch, fekszik , mellynek ugyan

Cormato , Galian , Iko- magos házai vagynak , de

litsch , Parvichio , Sok , ezük és tisztátalan. Közön-

Ciutim , Terstenitz , Pala- ségesen 2000 h. és mintegy

zol , Lagagn , Arbe , Golli, 14000 1. számlál. A' fels5

" S. Gregorio, Dolicunia, O- vs várában , lakik a' Kor-

riale S. Piero de Nembi , Q» máoyoxó és az ома. Coli«-

höh. isx. 1У. ола. i6



giuma. Çûabek lakja még

egy Püspöknek is. Van 3

Apátza blast, fegyver haza

. 10000 csinosan es foiitos-

«an rendelt fegyverkészüle-

tekkel. Derek kereske-

dést üz.

Qnebella , I. Kebella.

Queckbrunn , hires kert Bunz-

launál Sileziában, igen tisz-

ta, nyaron hideg, telen pe-

dig meleg.

Queda, kis Kirs. Malacca fél-

félszigetnek nyugoti Part-

ján hátulsó Indiában gaz-

dag czinnel , elefántcson-

tal , olasz borsal 'sa't. Fo

vsa :

Queda , bir egy révvel , melly

az Europaiaktól gyakran

meg látogattatik. Fökepen

' hord a' fold népe Suratebol

egy czin nemet , melly oi

ly an fejér mint az Angliai,

de nem ollyan erôs és Ca-

linnak hivatik,

Quedlinburg , hajdan birodal-

mi Asszony intézet a' Lu-

theránus ok számára , mel-

lyet I. Henrik Császár szer-

jr.ett ; 1802-ben , az ugy ne-

vezettDeputationsrecess ál-

tal , mint potlás Prussiá-

hoz jött , és a* Tilsiti béke

által a* Westfaliai Kirs, ré-

szévé leve j számlált 1802-

ben i 15/22 □ mfdön 1 vet 1

mvst 5 fal. és udvart , és

13290 1. és 60000 jöved. E-

zen birtok tevé a' Saali

Westfaliai oszt. egy részét.

Ebben vagyon :

Quedlinburg , 51» 47' KA" E.

Só. 28o 47' U" K, H.) va

Bode mellett, melly által

az 6 és uj vsra osztatik,

bir 1561 h- és 10450 1. egy

várral egy szép temp, roely-

ben I. Henrik Császárnak

sírkove van, és a' 8000 köte-

tekbol álló konyvtárral.Van-

nak itt még más 7 tempi,

is 1 Gymnasium , a nagy

és 4 kiesebb oskolák , б is-

pitályok, egy szegéoy es

dolgozó ház , és egy lerdo-

intézet. A' lab. földmiv«-

lésbôl marhateuyésztésbhl,

serfftzésbol, kereskedésbol,

és gyapju kézimívekbol

(mellyek által Flanelt,Da-

róczot , Sergét és Golgáset

készítenek) Pálinka égetés-

böl és hasznos sertés hiz-

lalásból élnek. Vagyon itt

még egy pecsétviasz fabri-

ka is.

Queen-Anne , Gróí's. ész. Ame-

rikában a' Marylandi Sza-

badstatusban a' Chesapea-

ki öbölnek keleti részinél

z8 □ mfdön 15460 1. Föhe-

lye -./Centreville. ,

Qufenboráugh , vs a'KenliAn-

gol Gróí's. a' Scheppyeiszi-

geten 3800 1.

Queensferry, vska Forth mel

lett , nyug. Lotbian nevü

déli ScotiaiGrófs. egy komp-

pal , csak 2 Angol mfdnyt

széles fojón, igen termékeny

kôrnyéhen , melly a' keres-

kedéssel és b alászattal egye-

tembe a' lakosoknak élel-

met nyujt.

Queens- County , Grófs. a' Le-

insteri Hiberniai tart. éàz.

Kings Countyval, kel. Kil-

dárrai és Carlowal , del.

Kilkennyvel, nyug. King's

Countyval , és Tipperary-

val határos ; foglal 38 ifh.

□ mfdön 3 vst 51 Eklesiát,

15000 h. és 69680 1. hegyes,

és mocsáros ; kôszént, ho-

mok követ , és vas értzet

szolgáltat , de ezek többnyi-

re használatlan maradnak.

A'l. üznek gyolce és gyapju

fabr. A' kis és nagy Barrow

nedvesíti egész vidéket. Fö

vsa: Queens-Town.

Queens- County , Grofs. ész. A-

merikában. NewJorki Sza-

bad statusban a' Long-Is-

landi szigeten South-Hemp-



stead nevü fó veal.

Queeru-Town t 1. Marybo

rough.

Queich , fó alsó Pfaltzban ,

ered , és Gennensheimnál

a* Rajnába szakad. Belöle-

vezettetett egész Londonig

egy mesterséges fó , melly

— Я0 —

sima , egy sziget a' víz ut-

nak bémenetelénél , melly

Koreát, a' Japoniai szige-

tektöl el választja, i3míd-

nyi kiterjedése ,'s barátság-

talan 1. vagynak. A' hajók-

nak nagyon veszedelmes.

Fö helye : Moggan.

Queichi-csatoxnanak hiva- Queius , falu Extremadura

tik. Portugalliai tart. 2 mid

Quei-Ung-fu , fö vsa Quan-si Lissabonától egy Királyi

nevü Chinai tart. Quei fó várral.

mellett, szállít, sokselyem Qutnt , patikai mérték == 3

materiát, mellybc a' leg- Skrupulus.

szebb madaraktollaibé van Que? ¿ac/t , f'alu alsó Silesiá-

nak szöve és készítti a' leg ban Lövenberg Buntzlaui

jobb festékeket.

Queiräe , vs a' Girondi Fran,

oszt. 388 h. és aooo 1.

Queiras, vs a' hason nevü

völgyhen a' felsö Alpesi

Fran. oszt.

Queis, Quiesus, határ fó Lau

sitz és Silezia között Gie

ren nevü falunál , a' Jane-

ri Herczs. ered, és Machen-

nál , \fi mfdnyire Sagan fe-

lett a' Bob«rba szakad. Sok

hala és gyöngy héja van.

Töle veszi felsö Lausitznak

délkeleti Sarka nevét melly

Queis ker.nek hivatik, és

m«lly 2 1/2 □ mfdön 12000

.1. számlál.

Quei'tcfiMnfou , kereskedö ve

Kiangnan nevü Chinai tart.

Quellen Mosis , ( Mó/.es forrá.-

si) igy neveztetik nem raes-

sze Sueztól a' Veres tenger

másik részin köves. Arabi-

ában fekvö és csupa fovén-

nyel fedett kôrnyék. Itt a-

fcár hol ha egy luk csinál-

tatik víz jön ki beí&le,melly

ha felemelkedik egy nemét

a' Mocsárnak csinálja. Sok

szor veszedelem nélkül nem

lehet kozelíteni, mivelmár

eokszor tevék is elsüjed-

tek.

"Queelpaert , a' Szerecseneknél

Muse a* Chinaiknál Fung-

ma a' Japonoknál Sut-

ker. a' Queis eredeténél 940

1. bir Kobalt és kékfesték

mívvel. Fa nevelö osko->

lákkal, fából dolgozókkal és

séndely csinálókkal,

Quercola , helys. Olasz orsz,

a' Modénai Herczs. bir egy

Borostyánko bányával é»

köolajt szolgáltat.

Quercy , ha i dan tart. Francz.

orsz. a' Guiennei osztály-

ban , Limosin , Rourgone,

felsö Langvedoc Agenos é*

Perigord között 23 Francz.

mfd hosizú , és 16 széles ,

hegyes , elegyes Climával ,

és igen egésséges levegövel,

hideg, köves, de még isa*

Lot hosszába szép termé-

keny földel, és zsiros völ-

gyekkel, a' Lot fó által felsö

és alsó Quercyre osztatik.

Nevezetessebb termései: a'

gabona, bor, kender, sá-

frány , gyümölcs , fokép

ezilva , alma, és dió, Szar-

vas gomba. A' selyem ter-

mesztése jeles , a' marha t

fftkép serVvés tenyésztés de-

rék;baromfi, hal.ésvadbô-

ven ; az értzekbol leginkább

vas, kftszén és értzforrá.sok

talállatnak. Vitéz'shartzra,

termett 1. némeliy mester-

ségeket , és kereskedést üa-

nek. Ezen tart, most a* Lo

ti osztályt tészi.

Iß'f
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Queretaro, Va *Р MexlcoiTor- lôtt a' Portugalluselt lak-

v"ényszék Iter. Spanyol ész. ják egy kápolnával , és bi-

ki Ameriltában 1940 hajóa ró lakjával.

legényekkel 35000 1. kik ko- Querunde , h Jnhambane.

zött 600 Indusok. Bir poaz- Quesade, 500 14/ 47" E. Sz.

tó fabr. 21o i8'7/yK.HO va a' Jaeni

Querfurt , Szász Kir. Herczs. Spanyol tart. 2800 1.

8 1/4 □ mfdön 22469 1. Ed- Quesnoy ley Quercetum , С50З

dig tulajdon kormábyren- 14' 47" Ë. Sz. 21O 18' 7" K,

de, adója, és ország gyü- H.) kicainy , megerösitett

lései «voltak. Fö vsa: vs , Hennegauban Ronel-

Quer/urt , Querne fó mellett, le mellett 495 h. és 2960 1.

bír 456 h. 2500 1. egy vár- bir. félselyem materia fabr.

ral , karton nyomásaal , a kereskedik fával , fôképp

«alétrom fôzéssel , és köba- tolgyel , lennel , gyolcsal ,

fciyákkai. líuevét után való 's a* t.

Szerdán az ugy nevezett Quesnoy лиг Deule , az ész. Fr.

Szamárréten a* va elöttesz- oszt. 575 h. és 4000 1. ,

tendönkent jelesvásár tar- Quessa/it , 1. Onessant.

tatik. ' Questembert, vs a' Morbihani

Querimba, Kirimba , PoTtu- Francz. osz. 3470 1.

galliai szigetek a* Mozam- Questenberg , falu a' Stollber-

biqui déli Afrikai parton, gi Grófs. vashutákkal. E*

a' Quirimba parti fótorko- mellett van a' Questenber-

"Íatiától, egész a' Delgadoi gi üregvagy a' hideg lyuk,

fokig, ceekély mélységben, tulajdonképen 2 üreg egy

këzel a' szárazhoz , melly- meszes hegyben Nasse patak

töl ök csak igen keskeny mellett, nyárban szerfelett,

és nem mélly csatornák ál- hidegek.

tal választatnak , és е- Quetreville , a* Canali Francz.

gésséges Climával , sok é- oszt. 298 h. és 2000 1.

des víz forrasokkal , és i- Quettehon , helys. ugyanott,

gen termékeny földel,melly 1290 1. gabonával, lennel,

minden nemét az eleségnek és gyümölcs termesztéssel.

a5 nôvevények országából, Quiano , szép .vs erös várral

fokép kerti veteményeket , Niphon szig.ben Japon bir.

drágagyüm0lcs0t,nemesdé- ban. ;

Ii gyümölcsöketszölöt 's a't. Quiba , Caboja , sziget a'Pa-

terem. Szelid állatok , sze- namai öbölben , a* Csen-

líd és vad szárnyas állatok, des tengeren déli Ameriká-

hal'sa't. böven találtat- ban , 7 mfd hosszú 3széles,

nak. A' száma ezen több-r jó vize sok vada, faja , nagy

nyire az Arabsoktól lakott kigyóji vannak.

ezigeteknek nagy, de na- Quibero /1 , keskeny és hosszu

gyobb részint kicsinyek és félsziget a' Morbiháni Fr.

ném nevezetessek. А' na- oszt. a' Morbihani Lagu-

gyobbak: Quirimba , O i- nátformálja,mely a'Banne-

bo , Kecske sziget, Fumbo, si révvel ôszvekottetésben

Mateno, Makolve, Changa, all; bir 2 kis nem mélly,

Melinde , Delgado. ágyukkal megrakott rév-

Querimba , a' Quirimbai szi- vel. Fö helye: '

getek' legnagyobbika a'ha- Quiberon. vs 1920 1.

con nevü fó torkolatja e- Quicuno » kôzép szerü sziget



a* csendes tengeren , deli

Amerikában.

Quickne , vs Norvegiai Chris

tiania nevü raegyében egy

rézbányával.

Quieto , Quaetus, fó Istriában,

melly nem messze Citta no-

vától a- Venetiai tenger ö-

bölbe szakad.

Quiforo v. Dschuffer , tart, az

Arany part belsejében fel-

sö Guineában.

Quilife , igen kicsiny , csak a'

nevérôl es helyérôl esmé-

retes tart, hason nevü par

ti fó torkolatjánal a' Zan-

guebari parton, keleti A-

frikában.

Quilimanzi , fó a' Száraz tart.

keleti Afrikában melly Me-

lindenél (go D. Sí.) kifoly

Ez tobb Foldleírók vélemé-

nye szerént a* Zébei fó »

melly a' Hassiniai hatá-

roknál ered, ém innét vala-

mi 200 geog. mfd hosszufo-

lyást végezvén a* fófókhoz

tartozik.

Quillón , vs Aude Francz. oszt.

Aude fónál 1,570 1. terem

sok füget, bort és selymet.

Quillebeuf , vs Eure Francz*

oszt. nem messze a' Seine

torkolatjától 1200 1. hajó

oskolával, révvel ; üz csip-

kecsinálást és hálászatot.

Quiiliga , Kirs, a* Bors part

belsejében felsft Guiñeaban

a' Ouoschai Kirs. függö.

Ettöl ész.ra 1лкпак a' Kara-

dabo-Monuk.

Quillota , tart. a* Spanyol

Chili Audienciában Valpa

raiso fö vsal.

Quilmanci , vs Ajan partyán

azon nevü fó torkolattyá-

nál , Zanguebári tenger

mellett.

Quilon , Kirs. a' Zangvebari

parton keleti Afrikában ,

kicsiny de szép; rizskásával,

kukoritzával, déli gyümöl-

c&el , vadakkal gazdag tart.

a* Koavo fó északi partján^

hol a* Quiloi Öböl emléke-

zetes. A5 lak. Arabaok, jo-»

vevények , Mahomed hit-

nek , kik között sokan fe-

jérek; ök egy kis Kir. alatô

állnak , ki bizonyos , rész-»

röl a' Portugallusok Tiszt-

viselöje ; éa erös parti ke-

Teskedést üznek. Fö vsa :

Quiloa , a' kis , de igen szép

hason nevü szigeten a' Qui-

loai öbölben, a' Koavo tor-

kolatjánál Portugalliai kas-

téllyal ; igen jeles kereske-

dést üzArabiábaésSofalába.

Quiloa , (Régi) nem jeles vs,

lakja ugyan Ott a' Kir.naW

kereskedik arannyal , ele-

fántcsontal és Sklávokkal,

Quiloa , felette kellern etej

vülgy a' Perui Vice Kirs.

Arequippa tart. melly csah

egy szomszéd tüzokádó álr

tal gyakran liáborgattatik.

Quimper , Quimper-Corentin ,

Cornuaille Montagne Su*

Odet , Corisopitum , (47*

58' 29" E. Sz. 13034'K.H. )

fö vsa a' Finisterri Francz.

oszt. 3 órányira a" tergertôî

az Oder torkolatjánál , ez<

itt a' révet képezi , melly«

be nagy hajók a* tengerjá»

ráskor jönnek. Van 6640 1.

kik kö és cserépedénytké-r

szítenek , erös halászat is ,

de egy kevessé jelesebb ke-

reskedés üzetik a' föld és,

a' munkásság' szüleményi-

vel. A' vs lakja az osztály

felsôségeinek és egy keres-

kedo torvényszéknek.

luimptrlay¿ Quimperlé, (47*

51' .53" E' s»' l5° ll' S0"

K. H.) vs és ker. f&hely u-

gyanott Isotte és Laita mel-,

lett 800 h. és 5620 I. a'ten-

gerárjaval a' nagy bárkáfc

egész a' vsig mehetnek ; ez>

elömozditja a' Jkereskedést,

¡uingey > 47° 6' E. Sz. 13* зз<

20" K. H.) vs a' Doubei Fr.



— 246

oszt. Louve mellett, 1080

1. vas és atzél fábr. talál-

tatnak itt stalactites üre-

. gek. • .

Quinqué Ecclesim , 1. Pees.

Quintin , 1. Lorges.

Quinto , vs az Aragoniai Spa-

ny.ol tart. Ebro mellett ,

erfts kastéllyal és a' Velil-

lai nagy harangal.

Quintzano , vs a' Bresanoi Ve

len czei tart. 3000 lak. ч

Quirieu , város Isere Francz.

oszt. Rhodanus mellett 900

lak.

Quisna, fó az Indiai félsziget-

ben a* Gangesen túl, melly

Masulipatannál a' Bengalai

Golfóba szakad.

Quito , fó Georgiában melly

a' fekete tengerbe szakad.

QuUtac , Helyt. a* Gardi Fr.

oszt. 1310 lak.

Quistello , Helyt. a' Modenai

JHrczs. Sechia mellett, melly

nem messze innét a' Poba

» szakad.

Quitara, orsz. és vs Kafferek

keleti határán , Zanguebar

és Sofala orsz.ok köztt A-

frikában.

Quito , tart. az uj-Granadai

Spanyol Vice Kirs. déli A-

merjkában С 6° Del. Sz. 1°

2p' E. Sz. ) a* nagy Oceán-

nál a' leg magasabb völgye

a' földnek 7256 láb. a' ten-

ger felett a' Cordilleák

belsejében , majd б mfd are

les, 1500Q mfd. nagy 600000

1. a' patakoktól minden-

felölkeresztöl metszve.mel-

lyek egy folyóba egyesül-

nek. A* tartom. csak nem

mfdnyi magosságu hegyek-

kel van korülvéve, mellyek

küzül némellyek u. m. a*

Pinchíncha, Antisana, San-

gai , Cotopaxi, a' tetojök-

bôl tüzet és gözt okádnak,

de ezen hegy kozt legna-

gyobbik a* Chimborasso.

A' folyók közül Maranhon,

Japura 's a' t. nevezetessek.

A'clima a'Partokon igen me

lé;, de a' völgyekben örö-

kös tavasz uralkodik; a*

fa mindég leveledzik ,

bimbódzik, virágzik és te-

rem; ugyan azon napon lát

az ember szántani és arat-

ni. De ezen szép tart. gya-

kor földindulasoknak van

alá vetve , a' legretteneles-

sebb volt 1797-ben mint-

е&У 3° mfdnyi hosszuság-

ban és 20 mfd. szélességben

A' nevezetesefcb termései •.

arany, ezüst, cacao, vani-

lia, rizskása, indigo, festék-

fa, patikai portékák, do-

hány,gummielasticum, chi-

nakéreg , épület fa , Euro-

pai gyiimolcs százféle Eu-

ropai buza, házi állatok t

Vicunna 's a' t. — A' Cordil-

lerák eloeztják ezen tart,

a' nyugoÄ részre , vagy a'

tulajdon Quitora és a' ke

leti részre vagy a' Mayna

si tart. Az elsôben van :

Quito , vagy S. Francisco de

Quito majd nem egészleh az

Egyenlittô alatt (Ny. H. 8»°

' ,5'4" ParistólJ fo vs egy szép

völgyben a' Pitchincha to-

vénél 877« Mb. a' tenger fe

lett, tehát a' legmagassabb

vs a' földön 60000 1. hosszu

és széles , közben kijzbea

egyenetlen útszákkal, mel

lyek kÖzül a' legelöbb va-

lok ki vannak rakva nagy

vásár piatzal, alkalmas tá-

gas h. 2 fo oskolával sok

kl. és tempi, egy Audien-

tziával, tobb aíább való

Torvényszékekkcl egy ütt ,

káptalannal , püspükkel ,

külömbfele kézimivekkel ,

és. fabr. Sokan a' 1. közül

fôképpen a* Mestitzek ke-

reskedéssel foglalatoskod-

nak.

Quitonga , kis Portugalliaî

erosség a' hason nevü *zi»»



j- peten Koanzába az Ango-

íai Kir3. Alsó Guineában.

Quittât v» Koto, kis tartom.

a' Skláv parton felsö Gui

neában mellynek I. eó fo-

zésbôl és halás-atból élnek,

sklávokkal is kereskednek,

mellyeket ök belölröl lop-

nak. Fö helye :

Quitta, a' Prinzensteini Da-

ñus kastéllyal.

Quivira , tartom. északi A-

merikában uj - Mexico és

Florida kÖzött , melly na-

gyobbára homok és pusz-

taság , ezért azt még sem-

mi Európaiak nem lakják.

Quixoi, tart. déli Ameriká-

ban Popayan , Quito , és

Pacamores között a' Quit-

toi Audienciához tartozan-

d<5. Itt a* Spanyoloknak

némelly szállitásaik vagy-

nak , mellyek, között, Bac-

ca , Archidonja, Avila és

Sevilla dell oro a' legne-

vezetessebbek ; mellyek' la-

kosi a' szabad Indusok mi-

att , kiktftl körül vagynak

véve, magokra mindég vi-

gyázni kéntelenítetnek.

Quizama , kis tart. Alsó-Gui-

neában Bamba és Angola

között , melly az Aristo-

bratiai Koztársoságnak egy

nemével él , és Kongotól

Quoinos , vs a' Dromei Francz.

oszt. 244л lak.

Quoixona , 1. Kischmisch.

Quoschä, Kirs. a' Bors part?

belsejében, felsô Guineában

ész.ra a* Montei hegy fok-

tól, egy jeles tart. egymeg-

határozott hatalmu Kirá~

lya van, kinek a' nép leg-

bölcsebbei és nemessebbeï

a' részirôl állnak , ez töbh

körül lévft nemzeteken u-

ralkodik , de maga még i»

a' Folschaerok királyánaH

adózik. — Maguiba, Mafa ,

Plizoge, és Menoh v. Aqua-,

da. .Folyók nedvesíttik ezen»

tart. lak. igen jó viseletü ,

emberséges, cséndes, bárat-

sAgos , társoságos, adakozó ,

éppen nem durva 'skegyet-

len szerecsen nemzet , de,

igen érzékeny és fájtalan, és

palinka ezeretö. Ö közötteh

a' sok fcleség tartas bé van

hozva. ôk nem bánnak más-

képp a' feleségeikkel mint

a' szolgalokkal csak az' el-

бВ bír közöttek némelly je«

lessességekkel , éeinnétMa-

kilmáhnak az az Udva»

mesternének hivatik. A*

Quoschaok üznek föld, de

foképp rizskásamivelést. A*

mezei gazdasaggal egyetem-r

be foglalatoskodnak vadá-

ezattal , haiászattal és az

épitéssel. Az 6 nyelvek egy

fö nyelv ezen kürnyékek-

ben , de külombféle beszéd-

módokban beszélik. Az S

Religióiok a' Bálványofe

tisztelete.

■Raab , Arabo , fó Stiriában

Grätzi kerül. Rehbergnél

Fladnitz mellett Passail

megett ered , elöször délke-

letre az utánn észak keletre

foly , innét mint egy 14

mfdnyi folyás utánn Ho-

chenbrucknái , hol még ha-

jokázhatlan , Stayert elha-

gyja, és Magy. oraz.ba béfoj-

ván, GyöV vsnál a' Dunába

szakad.

Raab , 1. Györ.

Raab* > Raps mvs Austriában/
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Ene alatt lev6 Mannhart biztosság. , urodalma a.'

hegye felett feltvö negyed- Dietrichstein Grófoknak ,

ben a' Theya keleti partján Al&ó-Stiriában Gretzi ker ül,

pléb. éa Dekánsággal , és a' Mura mellett , mellyet

7j haz. itt egy hid vezet egy ha-

tlaae, ve Brabantiában 5060 son nevii régi szirtón om-

lak, ladékivál és ezüstbányávaí*

Raaje, bányás falu az Aus- Viabenstein f urodalmi vs fa-

triai Sileziában Jägerndorfi lakkal köriil véve 77 h. Cseh

Herczs. a* Troppaui keriil. orsz. Ellenbogeni ker. Strze-

Mohra mellett. Bir 299 h. la fà jobb partján , tar-

1790 német 1. savanyúkut- tozik a' hason nev AUo-

tal kbbányával 3 orló ma- dialis urod.hoz, van egy1

lommal , egy kath. tempi. . vára , és kath. pleb. tempi,

legnevezetessebb élelemá- A' polgárok fóldmivelésboí

gai a' 1. Len ez fonál keres- és vsi munkákból élnek.

kedés, foldmivelés és ba- Rabenstein , mvs Austriábari

roratenyésztés. Ens alatt a' Bécsi erdön/e-

Raasen, falu a' Szász Henne- lui lévô negyedben, Bielach,

bergi részben 21 h. és 140 keleti parljánál pléb. régi

1. kiknek nagyobb része köszirti várral, e's tôrvény

szeg kovácsok. Találtatik székkel.

itt egy fejér Ládog hámor, Rail , falu Karinthiában ,

ée hamuzsir fôzés. Villachi ker. egy vám tiszt-

Rabaköx, 1. Rabau. „ séggel, a' nyug.ra fekvô on

Rabasteins , 43° 30' E, Sz. 19o és galmey' bányákért es-

\ 22' К. H.) egy kereskedô vs, méretes.

. Tarn Franez. oszt, 6380 I. Raby , mvs egy kath. tempi,

bora hires. és 74 h. Cseh orsz. Prachini

Rabat , vágy Uj-Salee részint kér. A' mindjárt mellette

öszvedölt kereskedö város lévô hegyen vannak a* Raby

Siedma nevü Maroccoi tart. hegy varnak maradványi.

Afrikiban egy révvel, a' Racanello , fó Nápoly orsz. az

tenger, mellett Saleenak Innensô Herczs. melly a*

áltai ellenében; jeles keres- Tarenti öbölbe ömol.

kedést iiz és lakja több Eu- Racconigi, város a* Carignani

rópai Consuloknak. Ittsok Herczs. ben Fiemontb. Gra-

olaj nyomatik. A' vizve- na és Maira folyôk kóztftt

zetés a' vs mellett 2000 lé- 10300 I. egy várral bir se-

pésnyinél hosszabb« lyem és fonal fabr. és ga-r

Rabau , eziget mellyet a' 2 á- bonával kereskedik.

gakra oszlott Rába az ô Rack , sziget keleti Persiában

torkolatia elfttt kerít, Asiában tul. Schech alatt.

Rabba; Rabbathamana, Rab- Racore, Herczs. Golcondai De-

bath Bene, Amonitisban , kán orsz.ban Ostindiában.

Palaestinai Arabiában fö 1785 eszt. olta a'Dekánor-

vs. V. Mos. 3, 11. Jaboktól szággal egyesült. '.л,

4, Jordántól 45 mfd. Ptolo- Rácikeve , priv. mvs és urod.

maeus Philadelphustól Phi- Csepel szig.ben, PestVárm.

ladelphiának n*veztetett. benLaczházától 1 i/Í2ÓraPer*

TKabbatA, Moab. v. Areopolis , regnekáltal ellenében , Be-

vs azon Arabiában. cséhez 1/4 óra. F.U. Teschéni

Hohenstein ; vár , és hiteles H.Albert.Lak.Magy.Ráczokj



bevés Németek, 2263 bath. hayt és Watont felresziés

1 187 réf. 324 óhilüek. Neve- végre Dandlebecznél a' Bra-

zet.es benne az Eugeniustól dawkába szakad.

építtetett kastély, szép kat. Radeberg , kis vs Saxoniában

pléb. teroploni , a" selyem . a' Meiszeni ker. Röder mel-

tenyésztetée; homokdomb- lett 268 h. és 1530 1« bir

jaifá.valbéültettek,kevésí"0l- pántlika, gyolcs , gyapju ,

dei vannak a' Dunán inüen, . eskaptzafabr.es vasaaferdö-

többnyire túlaz Angyei és veí, 1/2 órányira innét van

Balványosi pusztákan; bá- az Auguslbrunni egéssége»

rom szigetei vannak : az ferdö.

Angyali , Bécsei, és Som- Radeburg, kis vs Saxoniában

Jói, mellyekben gyümölcsöt . Meiszeni ker. 128 h. es 1000

termesztnek, 's fát vag- 1. kik erñs marha tenyész-

nak. A' Ráczkevi kenyér . test üznek és jó cserép e-

igen hires a' Pesti piaczon. . dényt kéezitnek. . \

Rae* Kotár, nagy mvs Bara- Rädel, falu Karinthiában a'

nya Várm. az Eszterházy Villachi kerüL a' hason ne-

Hei;cz. bir evang. és Illyr. vü Patak mellett , atzél

I. és evang. ésgôrôg tempi. hamorral.

Radaa , Radacow, tót falu Rademaehern, maskóp Badeni

Sáros Várm. 2 kastéllyal , ( MarkgróP urodalma a' Lu-

egy kath. tempi, egy. saya- 1 xeniburgi birfcokban.

nyú kuttal, • . .,! R?rf*^, 1.. Вфафеп., a

Rada/же, völgy Horvát orpz. Yiçdeax erdöelött, mysa'Bergi

, Plotscha,.Medák, ésMogo- Jbirt. Rajn^i pezfv 449 ház«

ritsch köiott, oily erös Sze- 2430 1. egy kereskedö oako-

leknek van kitéve , hogy . lával, gyapju , \ as\pamut

J462 hold föld használat- . materia fabr. .és vas poirté-

lan parlagban hever , mivel . kákkal. . ., \'¡ .,

nékik sem a' szantó föld Radliost , Radost, nagyéshi-

sem az_ ember i lakások eilen t res hegy Morya orsz. Pre

ñen* állhatnakr. : ,M , rau i ker. Frankstadt és Roz-

Radaun , falu Austriában Ens цац között, rnellyenaz Po-

alatt a' Bécsi erdftn felül gányság idején Radegast

levo ,tart. várrai helybéli nevü hamis jsten imádta»

fcáplánsággal és egésséges , tott. , ,.'<. . ... ' ;

feidôvel. Àz ide való he- Radicofani , kis vs egy hegyen

gyen szép márvány talál- . Toskánában a' Sienai bir-

tatik. tokban, kis erösseggel.

Radaune , fó melly Danzignál Radkersburg , (É. Sz.460

a' Vistulába szakad. E. Sz. 33o 39' 15") Herczegi

Radautz; Radauz , mvs Gali- jólépült vs alsó Stiriában

cziában Czernovitzi kerül. egy szigeten , meliyet a*

Sutzawa mellett lakja egy Stainez a' Murával, mel-

görög Püepöknek. Bir 2 lyen itt egy hid vezet, for-

pléb. Ezen komyékben igen mál, 215 h. és 2000 !. kik

derék sajt készittetik , van jeles vas és bor kereskedést

itt Királyi Mènes is. üznek. Rendes erosség mi-

Radbuza , Baldwasser, folyó vei vagynak, de ezek már

Cseh országnak legkülsöbb hanyatlanak. Van itt egy

határainál Bavaria felé , privil. Torvényszék , Her-

Weyer falu alatt ere.d,Pod* czegi Dekánság, Bankó lu*



«pectoratus. À' kôrnyék ter- istálloi étetés által mindég

mékeny rozssal, es szép ken- javittatik.

dert, és derék bort terera, Radnor, Angol Grófs. déli Waj

mellyek kÖzött a' Mürber- lesben ész. Montgomery vel,

gi, Johannesbergi , Kapel- kel. Shrop es Herefordal,

leni és Kerschbaeki mago- dél. és dél nyug.ról Breck-

kat legiobban kimutatják. nockal és észak nyug. Gar-

ííadmannrdorf , Rathmanns- digánnal határos 19 Q mf-

dorf , vs Karnioliában a* don 4 vst 52 ekléeiát .3887

Laybachi ker^ egy kis he- h. és 19050 I. foglal. A* ke-

gyen Száva mellett, pléb. leti , és déli. tájék gabonát

A' 1. jeles kereskedést üz- terem , a' többiek vadon

nek valami Mesland nevü, hegy tart.ok, szarvas<mar-

felénnyire gyapju, felén- ha és juh legelövel. Az ész.

nyire pedig gyolcs materi- nyugotti rész járatlan pusz-

. ával egész és fétszôtt, kes- táság. Legnevezetessebb fo-

keny paraszt posztóval, fél lyóji : Wye, Temd, és I-

és egész rásával , és muso- thon. Fö vsa:

lin materiákkal. Radnor, a' Domergiel forrá-

Radmar , v. Radmee, hegyes sánél fekszik legélôvel gaz-

kôrnyék felsô StiriábanBru- dag kbrnyéken.

cki kerül. egy gazdag vas, Radnoth, Radnau, Jernot, mvs

és rézbányával. Erdélyben , Küköllö Várm.

Radna, mvs Arad Várm.ben ben, Dévától 1 mfd. F. U. G.

Maros vize mellett, Lippá- Bethlen , lak. Magyarok ,

val áltellenben V Aradtól 4 ref. vásárokkal.

«5ra. A' K. kamara birtoka, Rarfo//jAe«jín,Hannover.tiszt-

L. Németek Bolgárok és O- sega' Grubehhageni Herczs.

láhok , kath. és óhitüek. ieles kóbányákkal a' kör-

Vann itt a' Kapistránusok- nyékben.

nak egy klastroma csudá- Radolftell , vs az Alsó v. Zel

latos képpel, II-dik Jóséf- lertónál, melly egy része a'

nek emlék oszlopa. Marha Bodeni tónak Felsö Neckar

tartása és vásárjai neveze- nevü Würtembergi orsz. Ы-

tesek. '■ ; róságban 880 1.

Tiadnitt, vs Cseh orsz. a' Pil- Radolin , nemes város a' volt

seni ker. 180 h- egy várral, Warsói Brombergi oszt.

ieles marha eV 16 vásárok- ,56 ház.

kal egy kath. pléb. tempi. Radolna , fó Carnioliában for-

A* viz csévék által vezettetik rása a* Trojani hegy tové-

a' vsba. A' hasonnevü Alio- ben vagyon és Feistritzal

dialis* urod.hoz tartozandó. oszvefoly.

A' Radnitzi korriyék na- Radom , ker. vs a' Warsói volt

gyobbrészint hegyböl all , hasonló nevü oszt. Mliczna

melly kozbnségesen homo- mellett 252 h. 1300 1. Pia-

kot, agyagat, és turfát szol- rista Collegiummal, 2 pléb.

gáltata' Darowai korriyék Bernhard és Benedictinus-

agyagnemü palaköböl áll , Apátza klast. posta váltás-

követsel , vasértzel, quartz sab A' hason nevü kerül.

Tiemü homok kövel agyag- 30,5000 1. számlál.

ezémentel , vassal. A' juh Radomysl , mvs Galitziának

tenyésztés itt jó lábon áll Tarnovi kerül. Vistula, Du-

4 a' marha tenyésztés az najetz , é» Wisloka foly'ók
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ltözött, tula] don pléb. gauba és Ka'rinthiába.

Radonitz , (RadeniczeJ 130 h. Radván , Radvány, priv. mvs

álló vs Cüeh ország Saatzi Zólyom Varm. Besztercze

her. Aubach mellett, Dé- bánnya, és a' pisztrángal

Itány tempi. gazdagGaram vize mellett

Hados , Radien, Radosch, fa- líath. és evang. tempi. 8

lu Erdélyben Felsö Seges- nagy püskapor malommal,

váriszékben, mellyet 186, 3 köszörülö 's egy kallóma-

Szász , Oláh , ёз Czigány lommal , a' Radvánszky

nemzetségek laknak , luth. familiához tartpzó 2 szép

tempi. Itt igen jóaajacsi- kastéllyal. A' lak. nagyobb

náltatik. részint meeteremberek, 1234

Radoskowice, vs a' Minski O- evang. 's 236 kath.

roez Helyt. Radymno, vs Galitziában Prze-

Radvsocz , Radossowce , trit miszlei ker. jeles hálóko-

mvs és tót falu Nyitra Vrm. téssel, és egy postaváltás-

Mind a' kettö ezöllöt mivel. -sal Sanfó mellett.

Radosttn, mvs Morva orsz. Ig- Radziechow , urod. és vska Ga-

laui kerül. a' Nagy-Meseri- licziában Zloczowi kerül.

tschi urod,hoz tartozik. Van kath. és egyesült görög

490 1. és pléb. tempi.

Radotto, (50O 58' 34" E. Sz. Rae, Helyt. Schonen tart, hol

45o y 16") vs a* Rum Iii 1719-ben a' Dánusok az 5

Török tart. 6000 1. Flottájokkal kikötöttek.

Radicha , ker. az Iraireti Her- Rauscht, v. Husum, (37o 28' E-

czs. Kaukasiában Dsched- Sz. 68° 2,5' K.H.} keritetlen

soha mellett 360O famili^ fö vsa a' Ghilan nevü nyug.

ákkal. Pereiai tart. 2 orányira a'

Radtchamundri , Part! tart. Caspiumi tengertol , Sia-

a' Madrasi Angol Elßülö- rutbar Patak mellett, most

ségben , keleti Indiában. nagyobbrészint kivágotter-

Radschemal , v. Akbamagor , döben; lakja, egy Khénnak

régi nagy vs Bengalába sok mintegy 2000 h. bir selyem

omladékokkal , mellyek az fabr. kereäkedik selyem-

6 régi fénnyére mutatnak. mel , riskásával , éá más

Radstftdt , vs Bavariában, Sál- Persiai termésekkeí.

zachi ker.ben C47c *7* 14// 'Rafulinnufiall, tüsokadó Dánus

É. Sz. ") az Ens forrésánál , Islandiai szigeten.

fallal körül van véve ; 108 Ragatz , derékhelys. (azelöb-

h. mintegy 810 1. kik ba- bi Sargans orsz. biróság-

rom tenyésztésb&l, fold mi- ban) Helvetiában a'S. Gal-

velésbôl.fa és vas kereske- leni kantonb- Tamin mel-

désbol élnek. Itt van lakja lett , küldözö kereskedést-

a' Tôrvényszéknek és szám- üz.

tartóságnak , bir egy ta- Ragione , I. Firma,

nácsházzal , és Vicarialis Ragun , kicsiny , a' Muldától

tempi.mal. egészlen kôrïilvett vs az

Radstadti Tauern , nevezetes Anhalt Dessaui Herczs.

4745 lábnyira a' tenger fe- Ragusa , kis kiSztársaság Dal-

lett felemelkedett hegy Ba- • matiiban , a' Venetiai ten-

variában,Salczachi ker. egy geröbölnek hoszában, az A-

derék viz rohanással. Ezen driai tengertol és a' Bosnîai

megy az ut Pangauból Lan- tart. kôrulvéve, melly Ra-»
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gusán kivül StagilO vsát,

hét vagy з falut és Agosta,

Meleda szigeteket ésSabion-

cello félszigetét foglalja. —•

A' kormányzás ugy volt el-

rendelve mint a' Velenczei}

de még is minden holnap-

ban uj Kormányzó (kitRec-

tomak hivtak,) választa-

tott. A* tanács 60 személ-

lyekböl állott, kik közül a'

Torvényes napon legalább

egy harmad. résznek jelen

kellett lenni. Legföbb ha-

talommal a' nemességbôl

. álló nagy Tanács birt, melly

magából a' Pregadi Taná-

esost valasztá, mely a' Sta

tus dolgait igazgatta , és a'

mely mellett egy holnapon-

ként sors által választatott

Rector volt. Ezen. koztár-

easág Török védelem alatt

volt, és adót fizetett. A' kö-

zonséges nyelv a* tót, de

még is mindnyájan olaszúl

is beszélnek. A' vallás kath.

de az Ormények, és Maho-

medánok is türettetnek. A*

egész nép száma 56000 megy

go □mfdönA' 1. munkássá-

ga a' terméketlen földtöl

gabonát, bort , olajt és fa

gyümölcsöt nyer. Selyem-

bogár és marha tenyész-

tésbol, jeles hajászatból ,

selyemmateria készittéa-

böl, hajó csinálásból, hajó-

kázásból , és gyapjdvaí ,

K.H.) иет déjeles, megerö-

sített kereskedö vs, két heg-y

között a' tengernél, egy kis

rév.vel a* kis hajók számá-

ra, és egy kastéllyal, mint

egy 8000 1. vannak ; lakja

egy Római kath. Érseknek ;

selyem szovéssel , és hajó

csinálással foglalatoskodik.

A' szabadságáról ezelött o-

lyannyira gondoskodott ,

hogy a' nemeseknek kar-

dot viselni , söt a' Ta

ñáis engedelme nélkül há-

zaikan kivül hálnisem volt

szabad ; az idegenek fokép

a' Törökök Iakásaikba e-

leinte bézárattak , és a' vs

kapuji nem tovább mint

3—4 oráig hagyattak nyit-

va. 1814-ben 29 Januar, a'

kastély és Ragusa vsa az

Austriaiaknak Capitulatio

által oda engedtetett. Ezen

vstól vette Marmont Franc.

Marschall a' Ragusai Her-

czeg nevét.

Rahden, (,54o <z6' 17" E. Sz. 26o

%S> 15" K. H. ) mvs a' Min

dern Herczs. Westfaliában*

1 tempi, és 1310 1. Itten ff.

tanyérok vajas kanták, és

más esztergálos munkák

készíttetnek.

Rahmanieh, helys. Bahire tart.

Alsó - iEgyptusban a' Nilus

nyugoti részén a' Fran-

cziák által Hartz mezzeje-

vé és tábor helyé tétetett.

borrel, selyemmel, és fá- Rahna, nagy folyó Sveciában

val, Olasz és Török orsz.ra melly a' Sveciai-Lappland-

. kiterjedt kereskedésbôl él- ban ered és Rahna nevü

íiek. Ezen Respublica 1807- kis helységnéla' Bothniten-

ben 13 August. Olasz orsz. geröbölbe ömlik.

gal öszvekapcsoltatott , йе Rahnis , vs Saxoniában Neu-

J809 a' Bécsi békesség által stadti ker. bir gyapju fabr..

ismét elválasztatott ée az Kajapour, n. vs Visipour .orsz.

íllyricumi tart, egybo ra- . ban , Malabár partján, Goa

gasztatott. Ragusa most is- vsától 20 mfd, Francziáfchoz

mét Austriai kézben van. tartozik , kik innét salétro-

Fö városa: ' mot és borsot hordanakki.

Ragusa , tótúl Dubrávnik , Haibel , falu Karinthiában

£4s°3<5',3o"É. Sz.3¿°5l'4o" Villachi kerül. a* Gbrtzi



Grófs. határainál, hol sok

ésjó Galmey esztendônként

8000 mázsa , és ón esz

tendônként 10000 mázs. á-

satik.

Rafea , Rajez, (paradicsom-

ka) szép tót mvs Trencsén

Várm.ben , Zilinka vizéhez

kbzel. Zolnához <z, Lietavá-

hoz i mfd. F. U. Pongrácz

és több uraságok. Fekvése

es ép Lile ti szépek , piacza

négyszegletü , ittvan a' vs-

háza , plébániás Szentegy-

házához szenteltetett az A-

pátfalvi Apáturság, (B. M.

V. ,5 fontiurn). Lak. Tótok,

kath evang. és zsidók, szat-

tyán készitô timárok , lent

termesztenek , méheket te-

nyésztetnek ; marhát tar-

tanak leginkább. Egyórá-

nyira esik nevezetes hevize,

(Rajeczke teplicze), hol för-

•döje háromféle , papiros

malma is van közel.

Rajka , Ragendorf, mvs Mo-

sony Várm.ben , Orosz 3/4

óra. F. U. Albert H. , éstobb

uraság; lak. Németek, kat.

evang. és számos zsidók ,

posta hivatallal , gyümöl-

csel bövelkedik.

Rajna , Rhenus , Rhein , Eu-

rópának egyik a'legnagyobb

's nevezetesebb folyói kö-

ziil , eredetét Graubünden

kant.ban Helvetziában 3 fö

forrásból vészi, mellyek az

innensö , kôzépsô 's tulsó

Rajna forrásinak neveztet-

■nek. Az innenso Rajna, ré-

szint a' Crispait nevü hegy-

böl , mely keleti ága a' ma

gas Gotthard bérczeinek ,

részint a' Jammer völgybol,

részint pedig Urseren vbl-

gyének kis tavaiból bugy-

gyog , több patak által na-,

gyobbodik, és Dissentis mel-

lett a' kôzép Rajnával egy-

gyesül , mely Calderin (az

az Rajna fö) kornyékében

Medeltói vßlgyben Lukma»

nier nevü hegyböl ered , és

eleinten Frodának nevezte-

tik. A' tulsó Rajna a* tá-

gas Rheinwaldi jeges hegy-

eégbol kölcsönözi forrásit,

Rheinwald vôlgyének há-

tulsó kornyékében ; a' fö

forrás szép tekintetet képe-

z6 jeges barlangból kisza-

kadván , azonnal 13 pata-

koktól öblösittetik , és így

megdagadván a' fekete Mu-

schelhornn'ak nevezett ma

gas fésü forma kószikláról

lezuhhan ; á' tulsó Rajna

még egynehány forrásokab

fogadván keblében , minek-

utánnaszoros nyilások kö-

zött az ellentálló köazikl»

darabokat meghaladta , éa

lerohant vólna , Rechenau

kornyékében a' mar eggye-

sült kôzép és innensö Rajna,

forrásival szövetkezik , é»

ezen három eggyesült pa-

takok formálják a* szép Haj-

na folyót. Ezen fó északnah

vett irányban Graubünden

kant. áltfutja , elhagyván

eredeti kantonát, Helvetia,

és Tyrolis között határjel

gyanánt szolgál, bészakad

a' Bodeni tóba , ezt áitfol-

ja , Gostnicznél kijöven Un

ter és Zeller tavakat által-

futja , és ezeket a' Bodeni

tóval kapcsolja; innen nyu-

gotnak veszi futását,Schaff-

hausen alatt ama világszer-

te hires vízzuhanatot for-

málja , innen Baselig Hel-

vetiát a' Német Szôvetség-

nek tartományitól választ-

ja , Baselnél pedig már mint

nagy hajókázható fó Helve-

tiának vidékit egészlen el-

hagyja, északnak fordúl ,

Franczia Alsatia' Çv&gy i»

a' felsô és alsó Rajna oszt. )

és a' Badeni N. Herczs.nek

széleit mossa, Rheinzabern,

kornyékében elhagyja Fran
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ezia országot;Speyer,Vorms,

Mainz, és Cöln Német vsok

vidékit nedvítvén, követ-

kezô fóktól: Neckar, En/.,

Murg , Elz, Treisam, Alb,

Mayn , Mosel , és Saar, Wip

per , Sieg , Lippe , Ruhr fo-

lyóktól ÖblÖsittetik , 's igy

Schenkenschanzen várnál

az eggy. Belgyiom Kirs.ba,

ömlik, holott két ágra sza-

kad , a* déli Waal nevet vi-

sel , 's minekutána a' Maas

vizét Ruhr fóval eggyesül-

ve bévette vólna , Merwe-

nek hivattatik ; az északi

ág ismét két ágra oszlik ,

melynek eggyike a* régi ,

riiltek ; nagysága 97 □ mfcf,

hépessége pedig 495000 raé-

gyen. Mejjékét Rajna, lib,

Breusch, Sorr , Selz, Lau

ter, Queich 's m. t. folyók

nedvítik , gabonát , bort,

dohányt , lent , gyümöl-

csöt , vasat , 's más ásvá-

nyokat böven terem. Elosz-

tatik 4 kerületre , t. i. a"

Straszburgi , Barri , Wei-

szenburgi , és Zaberni ke-

rületekre , e* két utólsó к er.

neknémely kantoni válasz-

tattak el Francz. orsz.tól ,

ezelött ôszveségesen 37 кап-

tont, és 616 helységet szá'm-

lált. Fövsa Straszburg.llWlj *"оО J O * i r л

a* másik pedig a' Geldriai Rajna ostt. (a' feIsö) követke-

Ysselnek neveztetik , ésa' zö tart.nyok állítják : a' haj-

Zuyderi tengerbe szakad ;

az elsö megtartván Rajna

nevé t , minekutána a' Maas

fótól öblösitett Lech , és

Wecht fó vizeket árkából

kibocsátotta , Waal vizé-

vel a' Pandeti Öböl által

kapcsoltatik , és lassan el-

csekélyesedvén vize a* ten-

ger parti horaok torlások-

ban elvész. Rajna vize kü-

lombféle jó ízü halakkal

bovelkedik ; arany fovény

's hasznos kristâlkôvecsek

is taíáltatnak benne. Az e-

irész folyása által egyenes

lineában véve 160 mtfdet

nedvít. Rajna vizétól Fran,

országnak 2 oszt. kölcsönö-

zi maga nevét:

Rajna oszt. (az alsó) hajdani

. j '—i— w — — i

dani felsó Alsatia , az oda

tartozandó Sundgauvai , a'

vólt Baseli Pûspiikségnçk

birtokai , a' Mömpelgardi

(jrófs.nak nagyobb része ,

és a' hajdan Helvetiához tar-

tozott Mühlhausen vsa kür-

nyékével ; térsége 100 □

mfd , mellyen 404000 lak.

számláltatnak. Vajban, kö-

szénben , turfában , ásvá-

nyos forrásokbau , borban ,

i'ában , marhában , kivált-

képen gazdag Jelesebb fo-;

lyói : a' határozó Rajna ,

111, Birs, Larg, Vecht, Tol-

der , Alaine 'sa' t. Kerülete

öt vagyon ; Colmar , Alt-

hirch , Befort , Deisperg és

Bruntrut ; .59 kant. és 703

helységgel. Fö vsa Colmár

Alsatia tart.nak alsó részet, Rajna es Mosel oszt. a francz

némely részét Rajnai Çala- revolutio ólta formáltatott

tinatusi , és Zweybrücki

birtokoknak , és e' kis há-

rom vólt német urodalma-

kat , ú. m. Saarwerden ,

Diemeringen, és Aszweilert

foglalja*korében , de most

a' nem rég kötött utóbbi

Párisi alkü által e' birto-

kokból némely vidékek a'

Burkus Kir. hatalmába ke-

a' Trieri és Cölni Egyházi

birtokokból , és* a' Rajnai

Palatinatusból , most egész-

len Burkus orsz.hoz tarto-

zik , és az alsó Rajnai N.

Herczs.get nagyobb részint

állítja. Fö vsa vaía Coblenz.

Rajnai (alsó) v. Chur kerület ,

Német orsz.nak 10 kerületi

közül egyik, az elao nevet



fekvéséíol vészi , mivel Raj-

na vizének mind a'két part-

ján fekszik , Mainz alatt;

Chur ker.nek pedig 4 Chur-

(választó)Herczs.kt61 : u. m.

Mainz, Trier, Coin, és Pfalz-

tól neveztetik. Rajnán kí-

viil még Neckár , Main ,

Lahn , és Mosel folyók is e-

zen kerülethez tartoznak.

Nagysága 460 □ rafdre , né-

pessége pedig lt$5ooo lelk.

megy , ezek köztt Mainz,

Trier , és Coin Chur-Hercz.

Lakosi kath. a' Pfalzbéliek

pedig luth, és reform. Ezen

ker.ben terem a' valódi Raj

nai ésMoseli bor^ nagyobb

része bñvelkedik gaboná-

val, gyümülcsel , derék ré-

tekkel , hasznos savanyú

vizekkel , és drága asvá-

nyokkal , ellenben némely

reszei hegyesek , és erdft-

«ek , kôvetkezésképen ter-

méketlenek. Az egész ke-

rület 1 rés/.re volt osztva ,

t. i. delire és ész.ra a'.dél-

keleti részt Mainz Chur Her.

Érsekség , és Pfalz Chur-

Herczs. avagy ís a' Rajnai

Pfaltz Grófság formálták,

az észak nyugoti pedig :

, Trier és Cöln Chur-Herczs.

bol es Erseks.boí , Arenburg

Herczs.böl , Coblenz, Tiszt-

ségbôl és Rheineck Burg-

Grófs.ból állott. A' kerület

Naggyai gyülésekben üy

rendben határozták meg e-

zen kerület részeit : Mainz,

Trier , Cölii , Pfalz , Aren

berg; a' Thurni és Taxisi

Herczs. Ném - Bailey Co-

blentz , Beilstein , alsó Y-

senburg, Rheineck.

Rajnai Qrófok , 1. Wild és Raj

nai Grófok,

Rajnai Palatinaiut , Rhein

Pfalz , vólt eggyik az el-

múlt Német birod.nak leg-

kiesebb tart.nyai közül ;

1803-ban az akkori Bajor

Válaszjbó Fejedelemtßl r£

ezint Francz. orsz.nak , (a*

Rajna tulsó partján lévô

tart.kat, 48 □ mfd 172480

lak. és egy millió forint jö-

vedelemmel) részint pedig

a' Badeni , Hasszo - Darm-

stadti , Leiningeni 's más

Fejedelmeknek engedtetett

. által. Az egész nagysága.

Simmern , Lautern, 's a' t.

hozzá foglalt volt tart.kal

75 D mfd» népessége 320000

lak. és évbéü jövedelme

1700000 forintra ment vala.

Jelesebb vsai vóltak: Mánn-

heim , Heidelberg, és Fran-

kenthal.

Rajna torkolat osit. neveztetett

az eltörlött teres Fr. biro-

dalom alatt a' mostani egy.

Begyiom ,orsz. Brabantia

tartománya. Fö vsa vala

Herzogenbusch.

Rajna vúiuhanata , három he-

lyeken torténik, az 1) Lau

fen és Schaphausen között

Helvetiában , a' hol igen

oszveszorúlván Rajna vize

a' legcsekélyebb viz alkal-

mával ¿o—60 , máskor pe

dig 70—80 lábnyi magasság-

ról nagy zajjal és zuhanás-

sal rohan le nagy koszikláe

hegyröl , és egyszersmind

a' leggyönyörködtetöbb bá-

tást kepezi , itt semmiféle,

légyen az terhes , v. üree

hajó , ñera ereszkedhet le ,

hanem a' portékákat szeke-

reken Schaffhausen vsán

keresztül kell vinni, és ar

vson alól ismét új hajókra

rakni. 2.) Laufenburgnál

torténik , de ez sem o. y

nagy, sem oly veszedelmes,

mint az elsö , a' hajók itt

üressen köteleken , v. éle-

tekre keveset hajtó merész

emberek által bocsájtat-

nak le. A' 3) pedig Rhein

feld alatt Gewild nevü vi.

dékben torténik, itt a* tob-'
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bî csörtetesek között Rajna vagyon itt lakása. Bir egy

vize két kôszikla között kes- szép Vármegyeházzal , egy

keny útat's elegendö mély- kath. és evang. tempi. Sy-

séget. vájt, úgy hogy tudós ' nagógával, postaváltással ,

hajósok által szükség idejé- és az Áltenburgi uradalom-

ben terhes hajók is lebocsá- hoz tartozik.

tathatnak. Rakicsan , mvs Vas Várm.ben,

Sain, Rhain , vs Bavariában Muraj Szombathoz nem

Salzachi ker. Acha mellett, me^ze , Stájer orsz. hatá-

• (É. Sz. 48o 41' 33" K- H. 28э rán. F. U. G. Battyányi ,

35' i6") 1130 lak. lak. Vendusok, hat. és más-

Raitenbach, falu Bavariában, félék. tul. tempi, egy has-

felsö Dunai ker. Rezat mel- .téllyal, '3 jó bor termesz-

lett, lakja az ország Tör- téssel.

vényszéknek ; közel ide van Rakka , 1. Orsa.

.egy vaskö bánya , és a' Hal- Rakonitzi kerület , Cseh огэг.

lochi foldsiillyedés , , melly Moldva fó mellett, nagyobb

egy szerf'elett való mély- részint termékeny , és gaz-

ségben nagy köszirt bar- dag fával. 6 mfdnyi hosszú,

Jangokhoz vezet. és б mfd széles. Keha'Kaur-

Roitho , 1. Tor. zimi , és Bunzlaui , délr. a*

Rátiok , Raitzen, Ratzen, job- Berauni , nyug. a' Saatzi ,

ban Rasciusok , tót Nemzet, és ész. a' Leutmeritzi ker.

melyBelgrádkorülmajdnem határos. 7 vst, 9 helys.ket,

egész Magy.orsz.imittamott mintegy 60 urod. 6,55 fal.

és Slavonian keresztül la- 34 oszveomlott várokat , és

kik , és Gorogvalláson van. 113000 lak. foglal. A' ker.

Esze'ken egy Metropolitájok béli vs

és egy Ersekjek van , \'\ az Rakonitz, (É. Sz. 50° 6' 36").

b Hitbéli dolgaikra és szo- van 230 ház. és 1600 lak.

kásaikra ügyell. Nagyobb egy kellemes völgyben fek-

részint Tót nyelvet beszél- szik Gelden és Rakonitz f'o-

nek, jeles kereskedést üz- lyók mellett. A' lak. több-

nek, és ió katonákat ad- hyire fôldmivelésbôl, és jó

nak,kik az ôrerôsségekbeté- barna téli serböl élnek. Van

tetnek. 4 kath. tempi.

Raitzenstadt, 1. Griechischwei- Rákos, Kroiszbach, mvs So-

szenburg , és Temesvar. prony Várm.ben , Soprony-

ttajuhn, vs a' Dessaui Herczs. hoz 7/8 óra, Fertö tó mel-

a' Muldának egy szigetén , lett. F. U. Györi Püspöks.

166 h. és íeoolak.kik közül Lak. ném. kat. az Uraság-

sokan posztószovok és fa- nak szép kastélyával , dí-

zékasok. szes kertjével, a' vs kerít-

Rakacza , tót falu Borsod Vár- tetett , és bora nevezetes.

*megy. nem eggyes. Görög Rákos meze/e, nagy térség Pest

tempi. Itt jó mész égettetik. mellett , Rákos patak mel-

Rakendorf, Rajka, nagy né- lett, hol a' Magyarok a' 16

met mvs Moson V,árm. kö- Századig sátorok alatt aa

zel a' Dunához. All 252 h. országgyüléseiket tarták ,

mellyekben 454 kereszt. és és Királyaikat választák.

zsidó familiák, mindöszve Rakovácz , Pernyavor , helys.

236.5 lelkek találtatnak ; Slavoniában , Szerem Várm.

tóbb neme» Familiáknak ben , hegyek ée erdök koztt,

Bere
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Berevicstôl 1/2 óra. Lak. Il- parton 11000 lak. kereské-

lyr. ó hitüek. F. U. az itt dik fával , és riskásával , é»

levó Kalugyer klastrom. hajó építést üz.

Rakow , egykor népes vs San- Rambervillers , (É. Sz. 48o 20'

domiri Vajdaságban, Len- K. H. 24a iß') munkás ve

gyel orsz.ban; itt teleped- Lotharingiában,4920 lak.

tek meg a' Socinianusok , Rambla , (27° 4.3' E. Sz. цо 53/

vagy is Arianusok , egy Gy- K. H.) vs a* Cordovai Spa-

mnasiuraok 's könyvnyom- nyol tart. 484° lak.

tato mühelyek volt itten. Rambouillet , helys. a' Seine ,

Itt nyomtattatott a' Kate- Oise Fr. oszt. 2590 lak. egy

chismusok is, De 164.3-ban régi várral , és vadaskert-

innen elûzettettek. tel , Spany. juh nyáj tarta-

Rali stigete , 1. Kraben inseb tik , mely igen jól fizet.

Ruleigh , vs ész. Amerik. ésx;*k- Rame, hegyfok Angliában a'

Carolinai szabád Státusba Plymouthi tenngeröbölben,

Neusz mellett. Lakja a' kor- a* Brittusi tengerbe nyúlik.

mánynak. . ! Ramellies , falu Ingoignená!

Ram , Torbk vs és erös vÄr Ser- Brabantiában , hol а' ЭДаг1-

biában л' Duna mellett, boroughi Here, és a..' Hol-

Uj Palánkának általellené- landiai General - Feldmar-

ben. schal, a? Max. Emanuel Ba-

Rama , vs Nephtali és Ascheí jor Választó Fejedelera , és

fôldén Judaeában , Jos. 19, Villeroy Fr; Marschall el-

29. 36. Rama volt Judaea- len a' 9panyol Successiona-

ban, Gofnai ker.ben is Ju- lis hadban fényës gyözede-

daeában, Jerusalemtöl ész. lemmel harczoltak.

га 6 mfd Gabaa mellett , Ramenadoporum, Ramanatpur,

(Bîr. 19, 15.). fö vs és lakhelye a' Marvasi

Rama , fó Bosniában , melly uralkodónak Carnatic tart*

a' Narentába szakad. ban Ostindiában, csekély

Ramalose , folyó a' Galiciai erôsséggel.

Spanyol tart. melly nem Rametta , vs Siciliában Val dt

messie Bayonnától az At- Demonában 500 h. és 2000

lanticumi tengerbe szakad. lak.

Romanada » Ramanapurain , Ramisserom , kis vs nagy Ma-

régi fövs és lakja a' Madu- ravanban nyug. Indiában ,

raí Királynak , a'Nagy-Ma- a' hason nevü szigeten 300

rawari tart. Wajarra torko- Bramin nemzetség lakja ,

latjánál ; az Angolokl ól füg- igen gyakran meglátogatott

gb Poligár itt lakik , pro- Pagodával.

testáns küldö intézettel , és Ramlah , Ramah, nagy népes*

oskolával. kerítetlen kereskedö vs Pa-

Ramas , 1. Adamsbrücke. . laestinában, azon út mel-

Ramaste , ház a' Cenis hegyén, lett , melly Jaffából Jeru-

mellyen az út Savoyaból salembe vezet , tobbnyir*

Piemontba migy. Telen e- Törökök és Arabsok, kik-

zen háztól Laneburgig szé- nek 4 fö mecsetjek vagyon,

non 7—8 minutáig mennek bizonyos számú Zsidók , és.

le, melly aller à ramasse, csak igen kevés Kereszté-

y. se faire ramassernak hi- nyek lakják , kiknek itt

vatik. egy kath. klastromjok va-

Rambang, vs a' Javai keletv gyon, mely Sion házánafe

JI ÜB. LEX. IV. DAR. 17
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hîvatib. Ramtey , vs Mani Angol szi-

Ramlota , nevezetee egésséges geten , egy erôséggel 's egy

kút Helsingborguál a' déli révvel a' his hajók szá-

Gothlandi Svécus tartom. raára. • • -

ban. Ramjtgate, helya. Tbanet szi-

Rammeltberg, egy darabja a* getén , a' Kenti Angol Grófs.

Harz hegyének , nem mes- mesterséges révvel , keres-

sze Goslártól , gazdag ér- kedést üz Russiába, és bir

tzeiröl esméretee. Es егек sokaktól meglátogatott fer-

voltak az elsök , mellyek dökkel. Nem messze feksze-

az alsó Szász bányák kö- nek innét a' veszedelmes

rött feltaláltattak. Oly ~e- Goodwinsi fovénytprlások.

rössek , hogy sujokkal és Ran, Hercz. vs also Stiriában,

vassal fel nem verethetnek, Cilli ker. a' Száva egy me-

hanem tüz által szagattat- redek partjánál 120 h. pléb.

Пак öszve. A' bányákban és tartományi orvosihiva-

találtatik on, réz , ezüst, tallal. A' szomszédságában

mint egy 4000 mark, ke- van szép Gróf. Attems'ivár

vés arany, és «¿litzkS. E- egy hasonnevü urodalom

zen hegy kôzbrifégesen a' egy ménessel. A* kornyék

Braunschweigi Választó Fe- gazdag szép buzával , és jó

jedelmi házhoz tartozik. A' világosbarna borral bovel-

Goszlári Tisztviselö tanács kedik , mellyel a' lak. jeles

csak 4 bányákat bir, és az , kereskedést üznek.

ezekbôi iövö értzeket dará- Rana , folyó Austriéban Ena

bossan áltáladja a' koroná- felett lévô resaben , melly

nak egy bizonyos árron.Ta- a' Passaui birtokban ered ,

láltatnak itten i gálitzolajj Osterwasser nevü folyót fel-

fozések is. vészi , és az Ensnek felsô

Ramnagor , vs és erösseg Beua- részén a' Dunába ömlik.

res tart, nyug, Indiában a' Ranals , így hívatnak két Ör-

Ganges jobb partján , egy kadi szigetek , nevezete-

jeles kastélyával a' Rájáh- sen Nordranals és Southra-

nak. ■ nals , mind a* kettö igen

Ramonchamp , vs Lotharingiá- kicsiny.

ban a.380 lak. ' » , . Randah , 1. Kahira (ó).

Ramoth, Gilead tart.ban Jor- Randasso , nagy , egy kevessé

dánon túl Palaeet. Arabiá- megerösitett vs Siciliában ,

ban (V. Mós. 4, 43.J Phila- Val di Demonában, Cantara

delpniától ny.ra 1,5 mfd. fó mellett.

Ramsan , falu Bavariában Sal- Randeck , 'falu Saxoniában ,

. zachíker. minden felol ma- Érczhegyi ker. hol sok. ha

gas hegytÓl, tavaktól és er- risnya , hegedü, és fa-óra

dóségektól korülvéve. A' készül.

lak. legnagyobb gazdagsága Rändert, Randrusia , (E. Sz.

az erdôségekben áll. A' mar- ¿60 27' 48" K.H. 27° 43' 27")

ba tenyésztés is a* kôzellé- vs Daniában az Aárhusi

v6 havasok végett nem k«- megyébn Guden partifónál

vessé jeles, de a' földmives 500 h. 4000 lak. deák osko-

fáradtságát a' sovány föld lával , czúkorfñzéssel, kesz-

kevessé jutalmazza. Ezen tyüfabr. erös fazékassággal,

kornyék nagy malomköve- fenyfi korom égetéssel , la-

ket ád. zatz fogással ; van jó кег^з
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hedése mind ezen terme- mellyek méghamuval,cson»

sekkel és gabonával. tokkal , és minden nemü

Randesacker , Randsacker , fa- értz maradványokkal , fö-

lu a' Würzburgi N. Herczs. vénnyel és földel meg tölt-

Main mellett, jó szölömive- ve voltak.

léssel , és kobányákkal. Ransey , к. sziget Roszshire-

Randeterra , lakhelye egy Mau- ben ész. Scotiában ; hossza

rus Her.nek Cananor orsz. 15 szélessége a Angol mfd

ban, Ganges, innensö s/.ig. baromfival, es szarvas mar-

ben Ostindiában ; vele a' hával bövelkedik.

Lakedivi szigetek is eggye- Rantké , falu Syleziában Fal

si! Itek. kenbergi ker. kóbányák-

Randowi kerület , a* Prusszus kal.

elö Pomeraniában , az U- Ranutzo , vs Siciliában Vai

ckerbeszakadóRandow mel- di Demonában 14000 1.

lett,3i i/aO mfd nagy, 5668,5 Ranzau, 1. Barmstädt.

flak. Fö vsa Stettin. Raolcanda , vs Golconda orsz.

Randsacker , \. Handesacker. ban , a' fél szigetben , Gol-

Randshofen , Prépostság egy conda vstól 5 napi járás

dombon Austriának az Ens Ostindiában ; negyek köztt

felett levo részében. sok gyémántokkal.

Rauft , falu közep Markban , Kaon l Etape , vs Lotharingi-

felsö Barnimi ker. itt sok giában a' Vogesi hegyen

kalloföld találtatik. Etapenak torkolatjánál a*

Vianguhn , mostani új fö vs Pe- Meurte mentébe Ü530 1.

guban hátulso Indiában Sy- Raoul , 1. Kermandec.

rian mellett, a' kôzônséges Rapallo helys. a'Genuaibir.

vízáradások miaft egészlep; tokban a' hason nevö ten-

karókraépíttetett,és egy ré- ger öböl mellett a' Porto-

szint palank erôsséggel kö- finói szép révvel.

rülvétetett, van ,500o h. na- Raphia , vs a' tengernél Gaz*

gyobb részint kîrakott , és és Coelesyria határán.

tedett gyalog útakkal àU Raphoe , Rapoa , belys a' Do-<

szeszkedö útszáji , és 30000 negali Hiberniai Grófs. lak-

lak. vannak , kik közott ja egy Püspöknek.

több JôvevénVek a' szom- Rapo/la , his vs BasilicataNá-

széd tart.kból , és a' keres- poly tart. egy Püspokség-

kedés végett Portugalïusok, gel.

Francziák , és Angolok ta- Rapphanok , fó ész. Arheriká-

láltatnak Az Angolok eszt. ban a' kék hegyeken e-

ként itten 135000 font ster- red , legfeljebb egy orányi

lingnyí posztót, üveget , és széles és a' Chesapeaki ö-

ércz portékákat tesznek le* bölbe szakad.

Raninburg , 1. Oranienburg. Rapperschwyl, Rupperti villa,

Rank y tot falu Abauj Várm. Rappersweil , (47® 13' \%"

egy evang. tempi, mal, jó E. Sz. <i6° 27' 36" K. H.)

savanyú kuttal , és ferdo- csekély vs a'S. Galleni kan-

vel. tonban Helvetiában elftbb

Ranka, 1. Herlein. a' Zürichi, Bernai , és Gla-

Ransern, falu SileziábanBres- rusi kantonok védie és fö

laui Herczs. hol 1614 a' föld- urasáffa álatt volt : birtoka

ben sok pogány kaponyák 3 kôzônségekbôl állott mel-

találtattak és hamuvedrek, lyek üdvaroknak hívattat

1 17*
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naît. A' vs fekszîk az alsó

es legkeskenyebb részinél

a' Zürichi tónak, mellyen

itt egy fahidvan ; bir egy

körül ialazott révvel , Ta-

nácsházzal , régi várral ,

pléb. temp. Kapucinus klas-

tromma) , és mint esy 3000

1. de igen kevés Munkás-

sággal.

RappoUwciler , Rappolt i villa,

v^s a' l'elsö Rajnai Francz.

oszt. ,572o 1. hdgyek mel

rétze még pediga* Rasca fó

melle! t MI lehet ollykor

az egésZ Királyság is ezen

nevet viseli, Ezen tart. Hon-

nya , majdnem az egész

Magyar országon elszél-

ledt Rátzoknak , kik na-

gyobb részint Óhitüek.

Rastborg , kis vs egy révvel

* Finnlandiában nem messze

Eckenästftl, mely elÔbb egy

kis Kamara jószág volt és

erös várral birt.

lett bir egy várral , karf on Ras-el-Fihl , 1. Mazaga.

szolomívelés- Ra* el Hamerah ; (az az a'íabr. és jeles

sel.

Raps , 1. Raabs.

"Raren , helys. a' volt Simplo-

ni Fran. oszt. egy köszik-

lán. • ■, ' "

Rarich, erosség az uj Myso

ve

res hegyfok) az Algieri Sta-

tusban Barbariában.

Ras-Hunneine , v. Cap Hone,

ugyanott.

Raines , vs Orne Fr. oszt. 2230

lak.

roi bir. ban keleti Indiában Raspontes, Ban jan nemzetség-

a' haeonló nevü, fó mellett. nek rokonî: azthiszik, hogy

Rasay , egy a' Hebridi szige- a' lélek költözködik; a' ma-

tek közül Scotiában 12 mfd

hosszu , és <i—í széles bir

gkzdag fôvényko bányák-

kál, malomkövekkel; szar-

vasmarhát és vad madara-

kat szolgáltat.

Rar- Azintur , hegyfok az Al

gieri Státusban Barbáriá-

bán.

Rasbattok, azaz Herczeggyer-

mekei , nevé egy számos

darakat nem bántyák , mi-

vel azt t&rtyák , hogy be-

léjek száll a' lélek. Az Asz-

szonyok férjeikkel megégét-

tetnek. Raspontes annyi

mint vitézek, mivel harcz

szeretók , és ijeszthetetle-

nek. "»1 '

Rasstiga , Raschau egy n Kft-

ruli szigetek közül Azsiá-

ban.

Nemzetségnek melly a' Ma- Ras-Sem ; v. Rassitu, kornyiék

rattoknak adózik és Udipur

Oschudpur és Dschojna-

gur tart.nyokat bir , mel-

lyek is innét Rasbuttok

foldjének hívátnak. Ezek-

hez tartoznak a' Baghelok,

Bathok , v» Battierok, Bun-

delek a' rabió Gohandsok

a-" Bárcai kbztársaságban

Barbariában 3 napi jarás-

nyira nyugotról Augilától,

hires, azon Arabs rege mi»

att , melly ezt kôvé vált

tart.nak állitja, mely onnét

eredt , hogy különössen

formált köszirtek , és meg-

kövesült fa is táláltattak.v. Tschochanok 's t. m.

Rascamuirir , fok Barbariában, Rassoi-Bé , nagy tó Madagas
Tunis orsz.ban , Sardinia ' ' ■ --

szigetének áltellenében.

Raschan , 1. Rassaga

Raschid, Í. Rosette.

Räscht, 1. Raeseht.

Rascia, igy neveztetik tulaj-

Uonképen Serbiának északi

car szigetén 11 órányi ki-

terjedésü és 20 blnyi mély

sok hallal és krokodilok-

kal.

Rast v. Mariarast, falu a'lsó

Stiriában Marburgi kep.

Dráva mellett, pléb. temp.
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és kóbányával á' szoriiszéd-

ságban tart esztendft vásá-

rokat. Ëzen kôrnyék borai

kiváltképen jók. Csekély

távolságra innét , magas-

san a' Bacher mellett egy

igen vadon, 's majá ñera

egész esztendñ által hóval

fedett kôrnyékben vagyon

egy üveghuta.

Rasladt , (48=> 50' 5" E. Sz. 25a

48' 20" К. H.) ys kozép-

Rajnai Badeni- tart. Murg

mellett .568 h. egy gyönyö-

rü kastéllyal 4000 1. Lyce-

uramal, posztó kézimívek-

kel , vas, és aczél fabr. Itt

iratott alá 1814-ben a' Né-

met Cs. és Francz. orsz. köztt

kötött béke , itt tartatott

iemét 1797 és 1798-ban egy

sikeretlen béke tanácskozás

a' Német bir. és az akkori

Francz. Respublica között.

Rastenberg , ve a' Weimari

Herczs.ben 1000 1. sok lent

mível.

Rastenburg , (54Э 4' 28" E. Sz.

390 4' гг" К. H.) kerületi

vs bel. Prussiában Guber

mellett 346 h. és 2200 1. e-

rös gyolcs kereskedést üz.

■ a mfdnyire innét vagyon a'

ezent hársfa, hová búcsú-

sok járnak egy csudálatos

képhez.

Rastenfeld, mvs Austriában az

Ens alatt lévô részben egy

pléb. Ide közel fekszik a*

régi hasonló nevü vár.

Raswald , ezüst tartó ónbá-

nya alsó Stiriában Cilli

ker.

Rathangan , derék Helyt. Hi-

berniábah a' Kildari Grófs;

a' nagy mesterséges fónál.

Rathdrittn , helys. Hiberniábari

a' Wilkowi Grófs. jeies vá-

sár kereskedéssel.

Rathenau , Ratenoria , vs kö-

zép Brandenburgban Ha

vel fó mellett, mellyen egy

.kphíd van, 597 1}. és 4ictol.

bir. posztó , pamnt , éY

gyolcs fabr. opticus kere-

set intézettel , és erös ke

reskedést üz. Itt díszeske-

dik nagy Fridrik Wilhelm-

nek Orias nagyságu emlék-

oszlopa, ki a' Svecusokat

1675-ben a' szomszédságbaib

Fehrbellinnél megverte.

Rathhausberg , egy 8126 láb.

magas hegy Bavariában,

. Salszachi ker. hoi a' Kirs.

nak leg jobb arany bányá-

]i vannak.

Rat'ilin , s/.iget az Antrimt

Hiberniai Grófs. ban 20*'

E. Sz. 6 mfd hosszu 1 mfd

szélos a' the Church Bay

nevü bir tos óbóliel a' déli

részen.

Ratibor , Herczs. Odera mel

lett fe}sö Schleziában mely

kel. a' Plessei urad.mal , ny.

a' Troppaui Herczs.gel, déi.

Tesehennel, és ész. Oppeln-

nal határos. Nagysága 19

□ mfd г ker.tet, 3 vst 1 mvst

143 falut és 50610 I. foglal;

bövelkedik fával , kender-

rel 's a t. Fö vsa:

Ratibor, (5o° 1' 45" É. Sz. 35a

49' 22" K. H.yfekszik azitfí

hajókázhatóvá- lett Odera>

mellett mellyen egy híd

van 441 h. 3500 1. gyolcs ,

és posztó fabr. harisnya kó-

téssel , tímársággal és ken-

der vásárokkal. Itttobnyi-

re lengyelül beszélnek.

Ratiboriitt , bánya vs Cseh?

orsz.ban a' Tábori ker. 1397

h. egy kath. tempi, és hasz-

nos ezüstbányákkal.

Ratingen, vs a* Bergi Herczs.

a' Westfal. ker. 245 h. 2840

I. selyemposztó , és kalap

fabr. kóbányákkal és pa-

mut fonással.

Ratkti , Ratkova , nagy tótf

mvs Gömör Várm. evang.

tempi, és dohány termesz-

téssel. A' 1. jeles kereskedést

üznek veres, bôrreU
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Hatiow , falunem messzeLü- garéz malmokkal. Itt föze-

becktôl , nevezetes a' Blü- tjk a'Rumeldeys nevii egésé-

cher Prusszus Generális Ca- ges ser is. A' vs kereskedést

pitulatiójáról 7. Novemb, üz, Ennek csak egy része

1806-ban. tartozik Mecklenburg-Stre-

"Ratonneau , Marseille vsnak litzhez , a' többi Metklen-

áltellenében fekvö 3 szige- burg Schwerinhez.

teknek egyike Fran. orsz. Ratzeburg , kis vs a' hátulsó-

ban, k. erosséggel. Pomeraniában az uj Stetti-

Rntscha , erôsség a' Slavoniai ni ker. a' Zahn v. Czarne

Katona hatarokban egyszi- fónál, melly Laudecknéla'

geten hoi Dvina a' Sávába Küddába szakad, 140 h. ее

szakad. 21,50 lak. bir. posztó fabr.

Ratschach , Radatshe , mvs kal.

Rarinthiában a' Neustadti Ratzeóurgi tó, a' Ratzeburgi

ker. mellynél a' Száva egy Herczs. mellyen által vala-

ingóványos helyböl ered, mint a' Wackenitz által Lü-

várral és pléb. beck és Ratzeburg között

Ratteheíorf , 1. Ratzersdorf. majdnera naponként hajó-

Rattehdorft mvs Bavariában ]árás tartatik.

Main ker. Illnek a' Mainba Ratzersdorf , Ratschdorf, Ré-

való folyásánál, 1.30h. egy ese, nagy tót mvs Pozsony

várral helye egy Számtar- Várm.ben , Posonyhoz 1 ó-

tóságnak. ra , Gróf Pálfié bír egy

Ratten , szomorú hegyes kör- kath. tempi, és igen jó bor

nyék abó Stiriában Grä* termesztéssel,

tzi ker. réz és ónbányával, Rauche-Sauve , vár nem mes-;

Vashámorral és kasza csi- sze Chaumerac helys. az

nálással. Ugyanabban van • Ardéchi Francz oszt. hol

tisztség hasonló nevü pié-? sok félig elszennyesült vagy

bánia. félig megkövesült levél for-

Rattenberg , kis ve Tyrolban mák találtatnak , mellyek-

Jnusbruck és Kufstein kö- nek.zöld eredeti képeik már

zött Inn mellett 600 1. Pos- ;többe talán a' földön nem

ta tisztséggel, tôrvényszékr is találtatnak.

kel , ezüst és réz bányák- Rauchowan , Rochowan , mvs

kal. Morva orsz. ¡Znaymi ker. a*

Rattmansdorf, 1. Radmanns- Kromani urad.hoz tartozan*

dorf. do Jaromirzka mellett, bir

Ratzeburg, Herczs. a' Meck- 141 h. .800 1. pléb. és közöa-c

lenburg-Strelitzi Herczs. a' séges serházzal.

keleti és a* Ratzeburgi tó Raucour , falu közel Lüttich-

között 6 1/2 Q mfd nagy hez hol 1746-ban Saxoniai

»oooo 1. Magában foglalja Móritz Grófs. az Austriaia*

a' Ratzeburgi Schönbergi, kat, 's az Ô szovetségesei-

Mechaui,Stovei, ésa' Schía- ket meggyözte.

gi és RupenstorfiTisztartó- Räuden , Ruda , vs Schleziá-

ságokat. Fö vsa; ban Steinaui ker. »"22 h,

Ratzeburg , i2i h. fekszik ré- luth, tempi, és oskolával

szint az elöbbi Sachsen- 1130 1. és posztó fabr.

' X,auenburgi Herczs. a* Ra- Raudnrti , Hercz. Lobkowitzí

t?.eburgi tónak egy szige- . vs Cseh orsz. Rakonitzi ker.

$ea oskolával, réz és sár- 250 h. egy szép várral, kab
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pîéb. templommal. A* vsi. meszes ferdo i» kénkove*

kôzônséghez 3 faluk tartoz»

nak. A' hason nevü Majo

rat urad.hoz tartozik, melty

2 mfd hosszu , és 1 1/3 mfd

s-zéles.

Raudten , belys. felsö Siléziá-

ban , Raiibori Herczs. 800

h. egy Cistercita Apátság-

savanyú kút. Találtatnak

itt sok Stalectitek , fôkép

szép léplyuk formák mint

egy darázsfészek. Vagyon.

ügyan ott egy viz is, melly

telen meleg, nyárban pe-

dig hideg és megkövesittö

erövol bír.
" ~ —* w — ,

gal, egy jo oekolával, és Rautchenbach, falu 43 h. Cseh

dróthutával. orsz. Pilseni ker. jetes kigyó

Rauenstein, falu a' Meiningeni kövei vagynak.

Herczs. 52 h. 354 1. portzel- Rauschenberg , vs felsö Hassi-

lán fabr. es, márvány mal- ában 1 luth, és 1 ref. temp.

mokkal.

Rauhe Alp , durva Alp erdös

hegy a' Wiirtenbergi Kirs,

a' Duna bal partjan. Innét

vette egy orsz. bíróság a'

nevét.

200 h. és mint egy íeoo 1.

kik gyolccsal és gyapju fabr.

foglalatoskodnak , és igen

jó aert föznek. Ezen kor-

nyékben sok foghagyma.

terem.

Raum», kis tengeri vs Finn- Rauschenburg, széphely ésvár

landiában 1,500 1. és egy alsó RajnaiFran. oszt. Mot-

réwel a' Bott'ni öbölnel , ter mellett.

csipkét csinál, és jó kereeke- Rava , kis termékeny ész. Dal-

dést üz. matiai sziget, keletröl a*

Ra«ra« , Raurici, p. Gallia Sinan partól Grossáig azó-

Belg.ban lakott népség , a' pen épült.

Germanusoktól Rajna vize, Ravello, vs Nápoly orsz. aa

Helvetiusoktól Jura és Vo- innensö Herozs.ben Püspök*

cetius , a' Sequanusoktól

Vogesus hegy által válasz-

tattak el. Szamos erös nem-

zet a' Helvetiusokkal tar-

tottak a' Romaiak eilen ;

fö, vsok Rauracum , v. Au

gusta Rauracorum , most

csekély helyAugsi; Argen-

tuaria , most Arburg ; itt

verettettek meg Gratianus

Cs.tól a' Germanusok ; Ba-

silia , most Basel.

Rauris, volgyBavariában Sal-

zachi ker. 4 mfd hosszu ,

hason nevü mvsal és régi

idök olta használt arany

bányával.

Rauschenbach, Rusbach , Rusz-

bach, 2 falu Szepes Várm.

ben felsö és alsó Rauschen

bach. Az elsó bir 630 kath.

1. a' másik 908 kath. és 9

zsidókkal. kath. tempi, fel

sö Rauschenbachnál van

lakhelye.

Ravenna , 440 «g ¿" Ë. Sz. 20o

.50' 36"K.H.)f6vaa Roman iá-

nak , az egyházi Statusban ,

régi nagy es hires vs ingo-

ványos kornyéken , közel

a' Montone torkolatjához,

egy kis távolságra az Ad-

riai tengertöl; a' Historiá-

ban mint fö vsa az Exar-

chatusnak emlékezetes ,

nagy ugyan, de még is csak

mint egy 14000 1. vannak.

Ez elött igen teres révvel

birt, de mcst több mint

egy mfdnyire esik a' ten

gertöl. Lakja egyÉrseknek,

és még sok szép Római ré-

giségek maradványai vagy

nak. Emlékezetessek : a-

ezép ujra , épített Kápta-

lan temp, az 5 függö tor-

nyaival; a* szép vásárpiatz,

a,' nevezetes S. Vitalia, tenir



ploma , az ehhez

ltlastrom udvarában volt

ez elött a' Placidia Emlék-

oszlopa , de melly vígyáz-

talanság által öszvedönte-

tett , ezen klastromnak

Patikája is látásra érdemes.

Fñképpen jegyzcsre méltó

a' Maria temploma v. Ro

tonda, melly kivül a' vson

de kbzel a' vs falaihoz áll ;

a" Theodorik'Mausoleuma,,

mellyet leanya, Amalasun-

da építtetett; végre emlé-

kezetre méltó ezen vsban

a' Dante Alighieri hires

költönek sírkbve , ki 1321-

hen a' Honnvából lett ki-

üzettátése ntán ¡tt megholt;

ez áll «gy kis templomból,

melly tárva van, es az ut-

tól csak egy rostély által

választatik el. Ezen VS1799

az akkori Olasz Respubli-

cához jött. A' lak. igen

munkások ; találtatnak se-

lyemszöyök is. A' kereske-

dés ugyan csüggedt , de nein

tellyességgel gyenge.

"Ravensberg f Grofs. Vestfaliai

ker. Münster es Osnabrük,

1— «64 —

tartozó lett húzódik és Iburgnál a'

Német ész. íóvénytorlási-

banelvész. Némellyek ezen

hegyek közül jó forma raa-

gassak , de még is. aoöo láb-

nyi magosságra egyik sem

nyul ;, de míndnyája sürü

erdóséggel bé van nyölve.

Ravensburg , (47o 55' E. Sz. 27a

17' K. H.) fó t'iszti vs Bo-

densee nevü Würtembergi

országbiróságban -, Schüs

sen fó mellett 8.50 h. 9 temp,

egy ispitállyal, egy bün-

tetö 's dolgozó házzal , és

32З0 1. kik közül sokan ta-

kát'sok , esztergások , szép-

festök , bórtimárok , és pa-

píroscsinálók , kik azôter-

méseikhel is jeles kereske-

dést üznek. ¿Vagyon itt 2

ferdö. Az Oeschelvangi kül-

sö vsban vagyon egy víz-

szoba , mellypöl a' vsba 140

kut vezettetik. .

Ravenstein , választó Palati-

natusi uradalom Hollan-

diai Brabantiában 60000

for, jovedelemmel , és 8500

1. a1 hasonló nevü vsal és

fö hellyel a' Maas mellett.

a' Mindeni Herczs. a' Scha- Ravica , megerösitett vs Tó-

uenburgi Lippei , Rietber- rök Dalmatiában.

~ Ravna , falu Arad Várm. 1.

Oláhok ; vasbányákkál és

nem egyesült Görög hely-

béli pléb.val.

szakasztatott és a' Vestfa- Rawa , vs azon nevü fónál

liai Kirs.hoz kapcsoltatott. Eengyel orsz.ban , egy kö-

sziklán épült várral; haj-

dan gyülés hely , kincstár,

és fogház volt.

gi és Tecklenburg! Grófsá-

£okközött, a' Brandenbur-

gi házhoz tartozik , melly-

töl a' Tilsiti béke által el-

Kiterjedése -. 16 1/2. 1802-ben

89938 1. ю vst 1 rñvst 235 Ekl.

siát 38 nemes kurját és 13903

házhelyet számlált. Jöve- Rawittch , vs a' Posent Hercz.

delme 400000-re tétetett. 1

szorgalmas czérna fonók és

gyolcs szövök.

*Ravensbergi hegyek , hegysor

ugyanott mellybö! egy rész

Blotho felett a' Lippi bir-

tokba vonódik, de a' fó sor

a* Lippi birtokból Orling-

hausennál Bielelfeid, Wert

her , és Bergholzhausen fe-

a* Syleziai határoknál , 1049

h. 9000 1. többnyire német I.

de még is nem kevés zsi-

dókkal , egy Gymnasium

mal számos posztó kézimí-

vekkel , mellyek eszten-

dónként 14000 darabot szál-

;lítnak.

Raygern, helys. Morva orsz.

Brünni ker. Benedictinus
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Prépostsággal pléb. Syna- Realmont , Vs Tarn Franc«.

gógával, 8o keresztény , és oszt. 2150 I'.i

4,5 zsidó h. 735 keresztény Real teilte, his vs Aveiroa

és 90a zsidó 1. ., Francz. oszt. Aveiron mel-

R«yn-R«OT, helys. a' Sufíblki- lett.

Angol Grófs. Themse m el- Recate, kies, szederfákkal gaz-

lett.egy öbollel és jeles ke-. dag vs Sabinusok iüldén,

reskedéssel. .1 . . , Italia relítjuiában most Ri-

Roí Blanchard v. Cap de la eti. * ; ,

Hogue és Raz de Comarton , Rebecco , Iiis vs a' Modenai

2 hegy ész. Frantz. orsz.bán Herczs.ben.

Heale , de Piula Mexicano Recamlio , 1. Ricamlio.

Spanyol pénz = 15 кг. Rea- Recanati,, Recinetum, (4.3o 25'

le provincial = 12. kr. Re- 40" E. Sz. 31O xli 53" К. H. )

aide Vallon = 6 kr. vs az Anconai Markban ая

HS Isle de Ré , Radis , sziget egyházi statusban egy he-

a' Gasconi tengeren alsó gyen 4000 lak. eszt.nként

Çharenti Fran. oszt. part- öszszel nagy 14 napig tarto

)ánál. Fran, orsz.hoz tarto- vásárja vagyon.

zik. Vagyon sava és bora, Rechenberg , mvs és kastély

melly utólsóból a* 1. Fran. Sakszonia orsz.bán , Cseh

pálinkát csinálnak. Ezen orsz- szélin ; hires serrel.

feksiik S. Mártin nevü'kis Recherche , (Archipel de la)

vs erôs várral , t-hhez ha- uj-Hollandianál , foglal, az

sonló a.' de la Preei erôsség, egyes kftsziklákon kivûi

melly Pertuis Bretonni az mintegy 40 szigetet , mel-

által menetelt védli ; egy- lyek közül nagyobban dél-

ezersmind találtatik Ott egy re hajlik az Observatorium

yigyázó torony , pe hogy • szigete D. Sz. 33o ,55' 27" К.

az ott fekvö szirtekre akad- H. 119° 37' 15" Paristól „

janak a' hajók. i7n-ben a' nyugotra a' Remény' o'blé-

víz altal le-írhatatlan ká- , be való bémenetelnél.

rokat szenvedett. Rephniti , Rohoutz , nagy né-

R« , 1. Porto Ré. , , met mvs Vas Várm.ben sok

Reading, fö vs Berki Angol zsidó és keresztény keres-

Grófs. Kennet fónál 10000 kedök lakják. A' 1.- keres-

1. Vitoria, zsák vászon > pa- kedéseken kivül , szölö mi-

szománt és tö fabr. keres- velésbol 's mesterségekból

Itedik sóval, darával, gyap- veszik élelmeket. Ennek kö-

ju fonállal , lisztel , és ga- zebén álla' Gróf Battyánvi

bonával , kiváltképen Lon- palotája melly 220 szobánál

donba , 's ínnéta' kôrnyék többet foglal, 's a' pintz^é-

részire portékát hoz, jében 40000 akó bora elfer.

Reading, föhelye Berk Grófs. Van egy kath. és evang.

ész. Amerikában Pennsyl- tempi, synagogája és sz&lcV

vania s /.abad sÇatusba 2300 mivelése.

1. és akademiával. Reciffe, vs tenger part}án Fer-

Realejo , 1. Nicaragua. ' nanbuci Kap.ban , Brasili-

fleale de Plata , Mexicano Spa- ában. Portugallus déli A-

nyol pénz , = »5 krajcz. merikában , ió révvel és

Reale provincial ott = 12 volt Jesuita collegiummal

kr, Reale de Wallon, ott • es azon nevü fokkal.

pe 6 kjj, Reckeniti , fó Svéd Ponieran»*
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Aban, a* Mecklenburg! bir- Redon, (47O 39' É\ Sz. 15o 54'

tokban ered. K. H. ) szép vs és kerület

Recklinghausen, Grófs. melly föhelye,IlleesyilaineFran.

■ elöbb Kölnhez, az utánn az oszt. 3780 1. révvel , hajó

Arembergi Herczs.hez tar- csinálással és kereskedéssel.

tozott , végre a' Berginagy Redondo , vs az Alemtejo Por-

Herczs.hez a' Rajnai oszt. tugall tart. 605 h. és27ool.

" hoz fogláltatott. Ez igen Redruth , élelmes helys. a'

■ termékeny föld yi a* Lippe Cornwalli Angol Grófs. igen

: ' lobb partján 1.5 □ mfd nagy kellemes bánya kornyéken.

•' 18000 lak. kik sok gyolcsot Redschangok , nemzetség a' Su-

ezállitnak. Fekszenek benne matra nevü kelet Indiai

? • в vskák, a mvsok, i7faluk. ' szigeten, élnek az ô igen

*■■ A' fö vsa meghatározott fejek alatt,

Recklinghausen, (51o 37' kiket Pandscheranoknak

É. Sz. 240 50' 12" К. H. ) a' neveznek.

Lippe fö mellettfekszik,efös Redschistan, nagy homokpusz-

várral világi leány szer- ta a' Seikek fôldének déli

zettel. részin keleti Iridiaban.

Récse , I. Rattsenszdorf. Redwitt, mvs 100 h. Cseh orsz.

Reculer, egy a* Jurta legma- Egeri ' kerül. a' Radewitzi

gasabb hegy csúcsai közül iószághoz tártozó, nagy jö-

Fraúczia ország 885 ölnyi vedelmü evang. pléb. pre-

magas. bendával és egy kath. Sz.

Reddow , kis fö a' Branden- ^Thrézsia tempi. A* lak. ma-

burgi uj Markba hol Lan» teria szövesböl , a' közel

deck falu fekszik , melly levö réz hâmorbôl és a' kö-

elöbb felényire Lengyel és bánnyából , (mellyböl szép

i felénnyire Brandenburgi ál- négy szegü kovek vágatnak

táljárás volt, ki , ) élnek.

Redera, kis vs és vár Reder Reepham , helys. a' Norfolbi

folyónal Meiszenben nem Angol Grófs. Eyne mellett

messze Groszenhayntól. dará kereskedést üz.

Redine , kis vs Török Dalma- Ree* , Resa , (51o 45' ,54" É.

tiában 5 mfdnyire Velenr Sz. 240 2' 19" К. H. j vs a'

czei öböltöl. Clevei Herczs. Rajna mel-

Reding, 1. Reading, lett, termékeny kornyéken

Redinha , vs Estremadura Por- 2310 1. és Collegiat tempi,

tugalliai tart.ban 420 h. és mal,

200 1. Rees , Portugallus pénzs i/a

Rednitt , kis fó Bavariában , den.

melly Roth felett a* 2 Fran- Rees , I. Reuse.

koniai és Sváb Rezat kis Reett , vs a' Brandenburgi uj

folyók egyesülésékb&l ered, Markban Arenswaldi ker,

's ezen név alatt egész Für- Ihne mellett 220 h. 1360 1.

thig megy , hol Pegnitzet és posztó fábr.

felveszi , 'e Regnitz nevet Rega , hajókázható fó, melly

кар. uj Markban Ritzke, nevü

'Redoldesco, Rondondeeco , kis falúnál egy tóból ered, és

város a' Mantuài Herczs. nem messze Treptowtól há-

mellynek lak. posztóval ke- tulsó Pommeraniában a' ke-

reskednek, melly ugyanott leti tengerbe ömöl.

fcészül, Regelitz f igy neveztetik az
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fesméretee Oderának keleti várral , és az elÄbb hason-

Aga, melly Pomeraniai/ és ló nevü Gróf lakjáyal.

Brandenburgi birtokot Regensóurg, elöbbi Érsekség,

esztül f'olyja és nagy és azutánn Herczs.re emelte-

tett és a' Rajnai szôvetség

kezdetével e' birodalmi fo

Kantzellariusnak tulajdo-

náva tétetett, 1810-benBa-

Ьеге

kicsiny Regelitzre osztatik

tel.

Regen , Reginus , fó Bavariá-

ban melly 3 vizekböl áll ,

a' fejér melly nem messze

a' nagy Aberbergi erdötöl ,

a* fekete melly Eisenstein-

nál , és a* kis Regenböl

variához jött 4 Q mfdöa

32000 1. Most egy része а'

Bavariai Regeni kerül. Eb

ben van :

melly Zwieselauból a' Cseh Regensburg, Ratisboria , Г48

határoknál jön , magát ei-

eftbb a' ftketével , és azu- "

tánn Kôtzlingnél a' fejérrel

egyesítti , honnét a* nagy

Regen ered , melly az 6

tôle ugy nevezett és azutánn

az Alsó-Dunai ker.nek egy

Tészét is végig fojja, Gam-

pot felveszi, és Hof vsnál

a' Dunába szakad.

"Regen, Régna , mvs Bavariá-

ban Alsó Dunai kerül. 128

h. és looo 1. helye a' tör-

vényszéknek , jeles marha

váeárokat tart.

Regeni herület , Bavariában a'

Bajor Herczs. és Felsö Pala-

tinat részeibôl, a' Sulzba-

chi , és a' Regensburgi Her-

czs.böl és vsból állatott;

ny. a'Felsö Dunai ésa' Re-

zat , del az bar és Alsó-

, Dunai k.er. kel. Cseh orsz.

gal , és ész. a' Maini kerül,

natáros. lí°D mfä és 215040

1. foglal ; mivel mindenné-

mü gabonát bir. terés rét-

séggel , 's innét jó marha

tenyésztéssel. A' hegyekbbT

ásnak vasat, reíet, kénkb-"

vet , tzint , ónat , meszet ,

Tnáfványt fó lapos kbveket,"

fovényés puskakövet agya-

got, akátot, 's a' t. Ezen^

kerUlet gazdags folyókkal|

Îatakokkal, és balastayak-

al , fö fójaa'Duna. Fövsa

Regensburg.

Tiegenjberg , vska Helvetiában

a' Zünchi ka'nt. egy régi

59' 47"" É. Sz. 29=43' 8" K.

H. ) fö vs ha ¡dan szabad

birod. ve Regennek a' Du

nába való omlésénél mein

lyen egy 600 esztendös és

1100 láb. hosszú, négys/eg-

letes kövekböl 15 bolthaj-

táson épült hid van , egy

halmos kellemes kornyéken

régiessen építve 130 gorbe ,

szük , de tiszta utszákkal

tobb mint 2500 h. 22000 1.

luth, gymnasiummal , és

rajzoló oskolával. Találta-

tik itt Kepplernek ama hi

res csjllagvisgálónak sirko-

ve , ki a' Würtembergi birt.

banWeilban születetti 571-b.

és Regensburgban 1630-ben

5. Novemb. megholt. A'vs

ritkaságai kozé tartozik a'

Haid piatz hol valaha lo-

vagrivások tartattak, 's hol

Albrecht Bajor Hercz. 1436-

ban az б Bernauer Agnes-

séért fegyvert vont. Az épü-

letek kö/.ül kimutatják ma-

gokat : a' régi nagy tanács-

ház az ö kbnyvtárával , a*

katedrális , a Péter , és a'

S Emmeram hajdani biro

dalmi apátság templomai ,

Alsó és Felsö Münster, a'

Thurn és Taxis Hercz. pa-

lotája, a' szinjátszóház. A*

vs bir hajócsinálással , és

hnjókázással a' Dunán; ke-

reskedik gabonával , fával,

sóval, e'lelmekkel 's a' t. Em-

lékezeleeeé tette ezen, vst



az ütolsó Austriaï

czia háboru , mert ezen

bbrnyékben egy 5 nap csata

19—23 Aprilis 1809-ben Tan-

nál AbensbergnélEckmühl-

nél Rohrnál Eglofesteinnál

's a' t. tartatott , melly al-

kalommal a' lôvôldozéssel

ЙЗ April, nagy tüz támadt,

melly 134 h. harauvátett,

mellyekböl 1810-ben 1. Ja

nuar, még csakîo épült fel-

egészen ; ez által és a* ki-

rablás által tôrtént kár

1,44^593 for. 39 кг. és 1 kis-

pénzre megy. Ezen vs volt

Németorsz.ban az orsz. gyü-

lésnek helye 1654-tól—-1806-

ig.~ Az Aschaffenburgi káp-

talan 1809 ben a' Regens-

burgi Érseki T. Metropoli

ta kaptalanj áva tetétett ho-

vá egy Romai Bulla, sze-

rént a' Moguntiai Ersek'

széke álaltétetett.

Regenstauf , mvs Bavariában

Regeni ker. Regensburgnál

1150 1. és a' mindiárt mel-

lette fekvö magas hegyen

épült, a? Ehrenfelsi biro- -

dalmi urod.hoz tartozó vár-

— 268 — .

Fran- az akkori , ó Cisalpini Res-

publicához jött : fövsa :

Reggio, Tessonenál, Regium

Lepidi, kevessé megerösi-

tett, nem nagy hanem szép

és kellemes mint egy i5ooo

1. kik igen szorgalmassak ,

és fôkép selyem fabr. és se-

lyem kereskedéssel üznek;

az ide való Majusi vásár

hires. A' vs utszáji Arká-

dokkal vannak kiékesítve

a' Madonna della Ghiarra

tempi, jeles épület, a' já-

tékszin.nagy és alkalmatos,

de különössen épült. Van

itt egy vár is. Ez a' szüle-

tése helye Ariostónak ama

hires Olasz kültonek..A' kö-

ríil levo kornyék igen kecse.

Reggio , vagy az 178.3-ki Pusz-

tulás utánn S. Agatha della

Galine (38o 6' É. Sz 33o 38'

K. H.) jeles tengeri vs , és

kerület fohelye tulsó Cala-

briában Nápoly orsz. a' ha-

son nevü s/oros tengecnél

16000 l. és Ersekséggel ; bir

selyem fabr. egy révvel és

jeles kereskedést üz , fôkép

selyemmel. Oudinot Francz.

Marschall innét viselt Her-

czegi czimet.

ral , mellyet régenten a'

Stanf Grófokbirták; helye -¡.- ~-

a' Tórvényszéknek. Regina , vs Corsica szigetén

Regenstein, hegy a' Halber- 3910 L

stadti Herczs. 1/2 mfdBlan- Regmett , Redmetz, also fel-

kenburgtól, sok szikla üre- so,két hely.Abaújvárm.ben,

gekkelf ez adott egy kis

Prusszus Grófs.nak nevet.

Regenwiilde , nemes vs hatul-

só Pomeraniában Boreki

ker. közel Regához 183 h. és

1100 1. kik kpzül sokan rá-

zsa szövök.

j — — i — »

Ujhelyhez 1/2 mf'd. Alsónak

F. U. Kazinczy Perenes, ér-

demes MagyarLiterator,ki-

nek diszes kastéllyával é-

keskedik. A' felsönek több

F. U. vannak, lak. Magyar.

Tótok kath. réf. 's kevés ó-

hitüek jó határral.Regento side , kis vs hatulsó — - ,

Pommeraniáb Rega mellett Regni j p. Brittannia Roma

Recete , Ruszka , mvs Abauj nában lakott nép. Çantiu

Várm.ben Kassátol 3 ora , ' —

hegyek köztt F. U. G. For-:

gács , lak. Magy. kat. réf.

határja jó , yásárokkal.

Reggio , Herczs. Olasz orsz.ban

Modenához tartozó 1796-ben

sok mellett balra Tamesis

viaét öl a' tengerig ; hol

most Suth Rie; fö vsok,

Noviomagus, v. Noeomagus,

csak omladéki vannak fenn

egy dombon.



Regnilz , J. Rednitz. patyolat szôvéss,el.

Rehau , mvs Bavariában Main Rejangs , népség Sumatra sil-

kerül. nem messze Saaltól getén kicsiny,de jól formált,

Grüne patalt mellett, hol testel, a' börök sarga fogaik

gyöngyöket halásznak 1200 " feketék, és az órrok lapos

1. számlál. mely a' gyermekeknél ide-

Rehberg , hegy Alsó Stiriában jen korán bényomatik )

Grätzi ker. mellynek tbvé- 's a' fülök hosszu, Malayi

nél a' Raba ered, ugyan a- származatuak.

zon hegyben van egy ezüst Reichelsheim, jeles helys. a'

tarto ónbánya is. # Nassau Weilburgi Herczs.

Re/iburg, ( 5'2° 37' 37" E. Sz. Hertof fó mellett.

¿6° 5'l* 38" K. H.) va a' Ca- Reichenau, Richnow, Cseh vs

lenbergi Herczs. Weser mel- és urod. a' Königingrätzi

lètt 171 h. és egy orvos kut- kerül. 440 h. 2730 1. igen

tal. szép várral, künyvtárral ,

Rehetobl, Helytart. az Appen- és képespalotával posztó és

tzelli kanton. Helvetiában gyolcs kézimivekkel , fer-

gyolcs és pamut fabr. dövel, és kath. pléb. tempi,.

Rehkogel, hegy felsö Stiriá- Reichenau , falu Cseh ország

ban Brückt ker. bucsús Bunzlaui ker. Mohelka fó

tempi, és helybéli káplan- mellett 230 h- és egykath.

sággal. , ' tempi. A' lak. németülbe-

Kehkahl, hegy Pomeraniában ' szélnek, és kömetszesböl és

280 1. magas. fonál kereskedésbôl élnek,

Rehme, Ekklezsia Westfal. a' Reichenau, mvs Austriáb. felsÔ

Ravensbergi Grófs. a' Wer- Enszi ker.b.egy várral,pléb.

ra és Weser torkolatjánál val, és üveg hutával.

tempi, és oskolával egy só- Reichenau , vár Helvetiában a'

bányával melly mint egy Graubjindeni kant. nevelö-

1300 darab sót ád. •• intézettel és hason nevü u-

Rehmi , Remi p. Bel. Galliá- " rodalommal.

ban lakott nép. Axona és Reichenau , falu felso Lausitz-

Matrona vizek köztt; Cae- ban Görlitzi kertil. 700 h.

sár kedvesi. Fö vsok , Du- 5200 1. és külómbféle fabr.

íocortorum , most Reim». Reichenau, kicsiny, igen szép

Durocatalaunum most Cha- s.ziget a' Bodeni tóban a"

Ions , Bibrax , 's a't. Badeni tó kerülethez tar-

Rehna , város Mecklenburg tozik.

Schwerini Herczs. 181 h. és Reichenbach, 50e 39' i,5//E. Sz.

1290 1. Radegast fó mellett. 340 16' 22" K. H. ) kerületi

Rehoboth, vs Massachusets- vsalsó Sileziában Peile mel-

bay tart.ban , a' szovetsé- lett 442 h. 3240 1. kemínyi-

• ges északí státusban. Itt tö és gyapju kézimivekkel,

• szakadtak külcm 1630-ban egy Maltai Commendával,

az Anabaptisták a' .keresz- ' kath. pléb. tempi, és luth,

tény közsegektöl. , , eklezsiával. Nevezetessé le-

Reibersdorf , (,50o 52' 30" É# ye ezen Vs az 1790-ben ott

Sz.) mvs Feís& Lausitzban tartatott Austria és Prus-

Seidenbergi urod. szép vár- sia kÖzott lévô Tractatus-

ral és serfôzéssel. ról vagy az úgy nevezett

Reibnitz, falu Alsó Silesiában Reichenbachi Conventió ál-

Hirséhbergi ker. 1400 Г. és tal, mellybenj« Leopojd

\ . ■ ■' ' '



Császár, magát arra e' kó- pósta váltással, es sóbányá-

telezte , hogy az 1788-tól *al, melly eszt.nként, 40000

íogva viselt háborút a' tö- mázsa sót szállit. E' mel-

rökkel elvégsi , 's az elfog- lett van egy hires 7 órányi

laltakat ugyan annak visz- hosszú só ér , melly a' fa

szaadja. A' hason nevü ke- szüksége miatt Reichen-

rület 6 ipi □ mí'don 3*960 hallba, a* só darabokat e-

lak. ezámlál. gész Rosenheineig és Trau-

Vi.eichenbich, ve Saxoniában ensteiníg vezeti. Itt vagyon

Voigtlandi ker. 619 h. és helye a' Torvényszéknek.

3460 1. bir posztó és pamut Ketchensee , nagy helys. Hel-

kézi raívekkel, 's ezzel ke- vetiában az Aargaui kant.

reskedik ; van itt egy szép a' Heidecki v. ñeicheni to-

festésis fóképScharlachkal. nál.

Lakja a* Szász Tiszt viselö- Reichenstein , szabad bánya

nek. vs Sileziában a' Briegi Her-

Reichenbach , vs felsß Lausitz- czs. egy magos hegy töve-

ba , Görlitzi ker. 150 h. és nél »50 h. ia¿o 1. egy egér

posztó szovéssel. kö bányával melly eszten-

Reichenberg , Liberk ¿ jeles fa- dónként 1800 mázsa egér

brikás vs Cseh orsz. Buntz- követ szállit, viasi fejeri-

laui kerül. Neisze -mellett téssel és keminyitö fabr.

Prága után legjelesebb vsa Reichenstein, Nesselrode - Rei-

ezen tartom. 1113 h. 10500 chenstein Grófnak urod. és

lak. kik kbzül 800 fellyül Palotája a' Wesztfal kerül.

posztó csinálók, 's 300 fei* 3000 1. és egy réz bányával.

lyül kaptzások. Van 1 Dé- Reichenthal , város Sileziában

kány és még 2 más kath. Namslaui ker. a' Breszlaui

temploma. Ez egyszersmind Püspokséghez tartozik.

vám é» határ város. Talál- Reichenwaldau, szab. urod. és

ni itt drága és féldrága kö- falu Austriai Sileziában Tes-

veket. A' 4 posztó kézimi- seniker.Oster patak mellett.

vek Reichenbergába szál- Ezen falu bir egy régi uro-

litnak eszt.nként 6000 vég dal. palotával , kath. pléb.

posztót és a' többi 75oposz- tempi, és oskolával, v¿ih.

tócsinálók З0000 darabot. 740 1. kik kevert lengyel

Ezen vs a' háború alkal- nyelvet beszélnek.

mával a' Francziák által Reichenweiler, Reichenweyer,

nagyon nyomatott. ^ urod. vs és vár, a' FelsÖi

Reichenburg , mvs alsó Stiriá- Rajnai .Francz. oszt. ezen

ban Cilli ker. a' Száva mel- kôrnyék jó bort, és gipszet

lett 80 h. egy pléb. várral szolgáltat.

és hasonnevü urod. t _ Reichmannsdorf , falu Bavari-

Reichenfels , Ország fejedelmi ában Main ker.ben por-

mvs a' Carinthiai Herczs. tzellán fabr.

Klagenfurti ker. a' Layan- Reichstadt , város Cseh orsz.

thai vöigyben egy váfrat , Bunzlaui ker. 234 ház. egy

magos hegyen. Itt jó marha- pompás kastéllyal , 's espe1-

tenyésztés van. Г restes szentegyházzal Her-

Reichenhall , С 47° 44' «.5" E- czeg Waldeck birtokában.

Sz. 30o зз'зо"К. H.) város Reichstein, 1. Réichenstein.

Bavariában Saltzarhi. ker. Râichthal, 1. Reichenthal.

Saltza mellett 331 h. 2400 Y. R«VAweW,Heiligenwald>nagy
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erdßseg Cleve Herczs.melly sót nyüjt,

a' Bergenthal nevü váftól Reikevig , fö helye Daniai Is-

egész Nimegenig terjed. land szig.nek 300 1. Vagyoa

'Reichwalde , Mindert urodal. gyapjú fabr. szabad kikö«

Austriai Silesiában. töje és deák iskolája»

Reiderland , Reidera» kôvér 's Rein, régi Cisterczita mono-

termékeny vidék kel. Fri- stor , alsó Stajer orsz. Grä-

siában , e' három , ц. m. czi kerül. kies magánoság-

Bingumer, Wehner , 's Bun- ban; Apátja infulás, ésszép

der helységekbol áll , és temploma, mellyben a' Sta-

kétszeri nagy tengerár ál- jer országi Márkgróf Leo-

tal »277-ben 25 Decemb. és pold és Ernest Hercz. ham-

1727 , 24 Decemb. nagy ré- vaik nyugosznak. A' klas-

sze elmosattatott. trom 1128 esztendft ólta áll»

Reif, Riva , Ripa , kis város Reineberg , magas hegyen é-

Trienti Püspök vidébben pült vár Minden Fejedels.

Tyrolisban fekszik Garda- ben Westphaliában.

tó partján igen kellemetes Reineck, várbeli Grófs. Alsó

kornyékben , 3400 lak. egy Rajnai Burkus Herczs. Jü-

doromb miivvel , és erös lieh és Cölni birtokok kö-

várral , kereskedése hasz- zött. Hasonlónevü Rajna

nos. Kornyékétszépczitrom partján fekvö vskávalGróf

naranes és olajfák vidit- Zinzendorf hirja.

ják. Reinerz , eseh : Durnick, vs

Reifenstein , mvs felsö Stajer Glaczi Grófs. Weistricz fó-

orsz. Judenburgi ker. F. U. nal 324 ház. és 1560 1. Van-

Hercz. Schwarzenberg; kas- nak posztó, vászon , 's pa-

télyához kósziklában vajt piros fabrikái , és jó sava-

derék pinrze tartozik. nyúvíz forrása.

Reifenscheid , Grófs. kis vs és Reinertau , falu Wurtember-

várEifel videkeiben, Salm gi KirS. felsö Neckari ker.

és Reifenscheid Grófokbir- 271 h. és 312 lak. kik ezüst

tokában. bányákat mivelnek.

Reifling, falu felsö Stajer orsz. Reinhardsbrunn , (50o 53' 9"

Brucki kerül. a' már itt ha- É. Sz. 28o 12' 30" К. II.) Go-

jokázható Ene fó mellett , thai Hercz. nyári palotája

mellyen fa hid vezet által, és angol kertje, jeles hang-

postaházzal. zó eszközök fabrikajával.

Reifnitz , Ribniza, mvs Kar- Reihard erdeje , eggyik a* leg-

nioliában Neustädtleri ke- nagyobb erdeji közül Has-

rttl. Feistricz fó partján; siának , hossza és szélessége

kastélya mellett a* nevezett 4 mfdnyi, makkoltatásbaa

fó a' fold alá ömlik. Lak. és vadakban gazdag.

külombféle konyha edényt Renikirnrik, máskép Skalholt

és szalma portékat készi- fö helye Islana szigetnek

tenek. egy Püspökseggel.

Reiftraeger , 3696 14b. magos Reipoltskirchen , ùrod. és he-

hegy Silesiai Jaueri Her.ben gyen épült vár Alsó-Pala-

esúesa öszve omlott. finatusban Hundsruck vis«

Reikemaes , kereskedö hely dekibenAlzey mellett, nagy-

Dániai Island szig.ben ne- sága 2 □ mfd. '4000 népes-

vezetes só aknája vagyon , «éggel.

melly esit.ként 3000 mAila Reipzig , kis vs Brandenburg»
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V) Márkban , Odera fó ke- mas révt nyujtó tenger ö-

• leti partjához közel. ■■• bôlnél; számlál liooo I. kik

Vieiibach , mvs Bajor orsz. Al- fával 's riskásával hasznos

só-Duhai lier. Vils fonal kereskedést üznek.

116 h. és ,58o 1. A' 1799-dik Remda , his vs Weimari N.

«sat.ben itt tartatott egy- Herczs. 700 1. ée egyvárral,

házi stnat által nevezete- a' Jenai fo iskolák birtoha.

síttetett. ■ í - « ' • \ > n*»** , Remete , német mvs Szepes

Reiszen', -lengy. Rydzyna.-, vs Várm. F. U. Gróf Cs\iky.

4*oseni N. Hercasi 1600 lak. fekszik Gölnicz vize m eu

kal , к ik között 270 zsidó; . lefct , lak. kath. és evang.

a' Piaristák itt gymnasi- külombféle hasznos bányá-

unibéliifiuságottanítanak. kat mívelnek, vagyon har-

Reiting , magas hegy fekszik minczadja, meglehetös, ám-

'iStajer orsz.13ruckiker.nem bár néhol hegyes határja.

. rég czinobriom ércz dará- Rem\ph, vs LuxembergiHerczs.

bokat találtak rajtft , tete- - eggy. Belgyiom orsz.

. jét barcsfü boritja. Remiremont , vs Lotharingiá-

Reitneritó , ki« tó felsô Stajer ban Francz. orsz. a' Voge-

orsz. Judenburgi ker. raelly- si hegység között Mosel vi-

I böl a' Strechan patakered. ae partján 3950 i. kik kar-

Reitte , mvs Bajor orsz. Hier ton fabr. gyapottfonással .

ker. Lech fónál , 1,50 ház. és kereskedéssel foglalafos-

■■< «zéke a' keriileti türvény- kodnak. Nevezetes volthaj-

•ezéknek , és számtartó hi- dan nemes Apátza monos-

vatalnak , szomszédjában tora. y-, •

van az ugy nevezett Knie- Remissan , Remse , fô hely

pasz , megerôsitett szoros Schönburgi urad.Szász Kirs.

•út , messze terjedö sánezai- a' Schneeberg'i Mulde fó-

vaL i-i.-»7» . .• > '1 nál 90 h. és várral.

Re/ti, Râitz, falu Morva orsz. Remlingen , mvs Bajar orsz.

Brünni ker. 100 h. és 660 Rezat ker.Gróf Castell-Rem-

lak. pompásan és szép iz- lingen uradalmának fó he-

lésben épült kastéllyal és lye, egy várral.

majorság\gal. . Rémois , Rheims vs vidéke

Rekahnf falu Brandenburgi , neveztetik igy Fran, orsz.

kozép Márkban Zauchiker. , jó borairól hires.

48 h. és 2,50 h Rochow те- Remoulins , helys. Fran. Gard

mekpeldás iskolabéli inte* oszt. 900 1. jeles a' rumai-

zetei végett hires, afctól épített köhidja és viz-

Rekenitz i fó Mecklenburgi N. árkolása. :■ .

Herczs. Ribnicz mellett a' Rems , fô Würtembergi Kirs,

keleti tengernek Ôblébe sza- Henbach vska mellett ered,

kad. és rövid folyása után Nec-

Relling, falu Pinnebergi Grófs. kaí vizével eggyesül; егеп

mellytöl a' Rellingi puszta fótól kölcsönözi Rems ke-

ajra nevét kölcsönözi.. , rülete és a' borral hövel-

Rt'rta, 1. Scylla. .kedö Remsvölgye maga ne-

Rerna, kis vs Aosta Herczs. vét , mellyben e' négy tiszt-

ben Piemonlban hasonlo ségek : Gmünd, Göppingen,

• ttevü kies* volgyben. j Lorch Geislingen foglaltat-

Rembang , vs keleti Tndiai Ja- nak<

Ya szigeten. feksxik alkal- Rems«, U Remusan, ■ ..

Renais,



Renafx , vs Francz.

-r- a<j3 —

Scheide Rennet

oszt. 9500 1. vannak kalap

fabr. és más müvei és hasz-

noa kereskedése.

Renden, vsBadeni N. Herczs.

Pfinz és Ens ker. 469 h. és

2690 1.

Rendsburg, (540 18' 40" Б. Sc.

«7° 21' K. H.) jól megerö-

sített vs Holsteini Herczs.

fekszik mocsáros kornyék-

ben Eyder fótól formált

ezigeten 600 h. és 3600 1. A'

vs három részre oszlik az :

ó vsra, a* 1 Schléuszkuhle ,

és Neuenwerk nevü vsokra;

ezéke a' Kir. hadi Casszá-

rtak , ¿s egy katonai isko-

lának. Vagyon fehér agyag

cserép edény fabr. aranyés

ezüst paszamánt müve,ser-

f&zö háza és fával kivált-

képen haszños kereskedése.

"Renfrew, Grófs. déli Scotiá-

ban, délról Air , kel.röl

Lanark Grófs. nyugról, Cly

de fóval , és ééz.ról Dum

barton Grófs.

angol □ mfd a

mellyen alig számláí 78060

1, ftilde nagyrészint hegyes,

de termékeny vidékei sem

hibáznak kivált Clyde fó

partjának hosszában. La-

kosi fôkép fabr. és ezután

szántás vetéssel is foglala-

toskodnak. Kôszene , és fa

ja bôségben vagyon. Föbb

fói : a' Clyde , és a' gyöngy-

gyel gazdag Cart fó. Fö vsa

Rhedones , (48Э (¡4

¿o" É. Sz. iso 58" K. H.>

10 vsa. Francz. lile és Vilai

ne oszt. fekszik Ule és Vi

laine fók oszvefolyásánál ,

melly utóbbikon több hi-

dak vezetnek által , és as

ezen túl dombos fekvésü,

vst az alsó vsal kapcsolják;

az Ule vizén is két hídáll;

számosakés szépek épületei;

népessége 28000 mégyen.

Széke egy Püspöknek , az

oszt. fübb tisztségeinek , é«

egy kereskedö torvény.szék-

nek.Jelessek:a'fôiskolài,pat-

tantyús 's katonai iskolái ;

képírások gyüjtemónye, vá-

szon , posztó, pamut mate

ria, gyapjú szbvetek , fo-

nál , bör, kalap, papiros»

félporczelán , vas 's más

portékát nyujtó fabr. Ágyú

öntö mühelye is jeles ke

reskedése fólde és mester-

sége panuctumaival mes»

sze terjedo és nagy hasznú-

határos. 246 Reuntteig , Reinsteig , neve-

nagysága, zetes hosszú út, mely Thu-

ringiai nagyerdökön keresz-

tül legmagossabb hegyen,

által a' Cseh országi erdö-

kig több mint 40 mfd ter-

jea, a' nélkül hogy valahol

vst , vagy csak falut is lát-

hatna az utas. Szomszéd

fold es uraságok vígyáznah

épségére, mind a' két ol-

dalán ezámos forrásokat 'a

patakokat találni.

Renfrew, 1600 1. fonál , szap- Reno, fó Olasz orsz.ban, ered

pan és gyertya fabr. és egy

szersmind segédje a' Glas-

gowi és Paisley'i nagy fab-

rikáknak.

Rengertdorf, nagy falu Glatz'i

Grófs. 1000 1. kik a' szom

széd k&bányákhan jó köszö-

rü köret fejtenek.

Rennersdorf falu felsö Lusa-

tiában Görliczi ker. Plies-

nitz fonal, vannak gránát

kobányái.

HÜB. LEX. IV. DAR.

a' Toskánai N. Hertz. é«

Ferrára kôrnyékében Pó vi-

zével egyesül* Mivel nagy-

részet a' Papai Bologna tart,

nak áltfutja az eltörlött

Olasz Kirs.ban volt Reno

oszt. töle kölcsönoze maga

nevét, mellyben Bologna-

tart, egészlen , Romagná-

nak egyrészével foglalta-

tott volt ; fó vea vala Bo

logna-

1?
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Rense v. Rens ^ ve a* hajdani

Cöln'i Érsekségben , most

Burkus Kirhoz tartozó also

Rajna Herc7.s. Rajna fó part

ján. Közel e' helyhez a* fó

^ partján látni a' Német bir.

torténetiben hires Königs

stuhl nevü épüietet, melly-

ben hajdan a' német Kirá-

lyok 's Császárok választat-

tak , kikiáltattak, felemel-

tettek , és a' 7 választó Fe-

jedelmi gyülések tartattak.

Az egész épület egy négy-

ezegü kövekböl emelt bol-

tozatból áll , m'elly 9 osz-

lopon nyugszik , 28 grádi-

csos léptso vezet felfelé és

két erös ajfói vannak. Ben

ne csak 7 székek vannak ,

ugyan anyi volt választó

fejedelmék szAtnára. Ittvá-

lasztatptt VII Henrik 1308-Ь.

Fejedelemme,nemkülömben

13.38.Ь. tôrtént választóFeje-

delmek legelsö 8Zbvets«gó-

nek ezen épvlet szólgálta-

tott helyet I Maximilian

Császár volt nz utolsó, a*

ki ide vezettetett a' Csász.

czeremoniák végett. Rense

vsnak polgári ezen szép ré-

, giségnek maradványait ép-

ségben fen^árt.ani tulajdon

koltségeken a' régiség tisz-

teletéból köteleztetnek.

Renstelaen , Grófs. ész. Ame-

rikaNew York szabadstatus-

ban,Lonsingburg fohelyével.

Rente, la, Regula, (44o 35,'

É. Sz. 17o 2,5' К. H.) vs és

kerbéli fohelly Fran. Gi

ronde oszt. Garonne fónak

jobb partján 3900 I. ЫЬ hés

fabr. gabona, bor, pálin-

ka 's t. efélék bereskedésé-

vel foglalatoskodnak.

Repistje,Tóth falu Bars Várm.

igen jó répatermôfôldje van.

Repittch, hèlys. Torofc-Horvát

orsz. Unna fónál, van egy

határ örz5 vára.

Beppen, vs Brandenburgi iij

Marfcban , Sternbergi ker.

Eolang fónál 330 h. és 2250

'■<í.' kik között szárrios posz-

"*ó 's czipö csinálók talál-

tatnak.

Repsziszék, 1. Kóhalomi szék.

Repusei öböl , tengeröbol Au-

straliában , uj HollandiátóL

keletfelé.

Reschitza , mvs KrassóVárm.

Tiszántúl levo her. Lakosi

részint kath. részint nem.

eggy. görökök , azok szá-

ma 550 megyen. F. U. a' Kir»

kamara. Van bath. pléb. és

tempi. Bánya bívatalnak

4 széke , vasbányája és öntö

müve jeles.

Rerone , Rero, Eretaenus , kis

fó Lomb. Velenczei Kir, Ba-

chiglione fóba szahad.

Resina, vs Nápoly orsz. ha-

sonló nevü Herczs. 7750 I.

Resolutio szigete , sziget Es-

kimói tengerben Grbnlan-

diától délfelé. '

Resolutio szigetei, 1. Washing

ton szigeter. • '

Ressouze , yagy Reyssouze ,

fóFrancz. órsz. eredetét Ain

oszt. veszi , és Bourg kör-

nyébit nedvítvén, rövid fo-

' lyása után Port-dé Vaux

mellett Saone vizével eg-

gyesül.

R'esów , Rzeszow , С 50o o' ¿5"

É. Sz. 390 -42' К. H. ) keF.bé-

li vs Galiciában , Wyslock

fónál , З500 1. kik köztt sok

takács , és póstaháxzal. Ha-

sonló nevü ker. 222810 lé-

lek népesíti.

Retford, kis vs Angol Nottin

gham Grófs. Trent mester-

séges fónál, darával és kom-

lóval kereskedik.

Rethel, Regístete , Reistete,

(49j 35' % Sz. 22° 5'K.H.)

vs és bertbéli fóhely Fran.

Andennes oszt.Aisne fó part

ján 800 h. és48ooI. Vannak

gyapjú szövetek , fátyol,

vászon, karton fabr. és e-

zekkel egyszersmind hasz-

nos kereskedése. Vidéke le



Rëtelois nevet visel.

Rethem , vs Celli Fejedl. Aller

f'ónál bö termésü vidékben.

Metiers , vs Frao. Ule és Vi

laine oszt, 2900 1.

Retorbio , kis vs Lomb. Velen-

czei Kirs. Paria, tart. ki

es dorabon.

Retteg , mvs Erdélyben bebö

Szolnok Várm. Szamos vi-

zénél, egy réf. és egy nem

eggy. fförög Eklésiával és

parokhiával. F.U.G. Beth-

ien Farkas.

Rettimo, fiethymna , tengeri

vs Candia Török szigetben

ennek északi partjain ,nem

nagy ugyan , de helyesen

' épiilt 6000 1. kik köztt3ooo

törökök. Van kis erossége

homokos és csak ladikok-

kal járható kikötöje. Sie-,

ke egy görög Püspöknek.

Retz, kis, de helyes vs Austri-

ában Ens alatt Manhardt

hegy alatMevö negyedben,

■'jó. bort termö szöllöji, és

egy kastélya vagyon.

Reuland, vs Francz. Ourthe

* orszt. 2ЙОО 1.

Reunion stigete , 1. Isle de Bo

naparte.

Reus, meglehetös nagyságú

tengeri "vs (41o 13' É. Sz.

170 44/ K.H.) Spanyolorsz.

Catalonia tart, a', tenger-

rel egy csatorna által' kö-

zösül, melly egyszersmind

Caho Salon mellett egy kis

révpartot képez, 20000 Iak.

számlál. Vannak selyem,

vászon , gyapjú szöveteg,

papiros és több eféle fabr.

Borral , pálinkával , man-

dolával, magyaróval 's más

gyümölcs nemekkel hasz-

nos kereskedést üz.

Reuse, fó Neufchateli Fejeds.

melly S. Snlpice falu felett

Travers völgynek nyugoti

végénél eredvén, a' Neuen-

burgi tóba szakad.

Reusimarkt , L Szerdahely.

Rtusz , fejedelmi ésgrófitar-

tományok Német orsz. fek-

szenek Szász orsz.näk Voigt

land és Neustadt kerületeij

Bayreuth. , és a' Bajor or-

szági Main ker. között , ki-

vévénnémely északi részét,

mely Altenburg felé kinyú-

lik. Nagysága 2,5 rfb Q mfdk

mellyen 82000 legnagyobi»

részintevang. lak. Számlál-

tatnak. Földe általjában

hegyes , mindazáltal azor»

galmas miveltetése utárv

gazdag termésü, teremga-

bonát ámbái' népességér*

nézve nem elegendot,de tüz-

re, 's épí tesre fá val bövelke-

dik , szelíd és vad állatiai

is bôségben vagynak. Ás-<

ványok közül vasat, tim-

sót , galiczkövet és porcze-

lán agyagot találni. Fói kö-

zül: a' Saalé, a' fehér El-

steT , és a' Gera nevezetes-.

sebbek. Ezen fejedelmi Hás

két fóLineára oszlik, ugy-

mint-. az öregebb óe fiata-

labb Greitzi familiákra. A*

fiatalabb Greitzi , famiLia,

két ágra i a' Schleitz'i és a'

Lobensteinira oszlik , és ея

utolsó ismét a' Lohenstein»

és Ebersdorfi Házakra ré-

szeltetik. Az öregebb Grei-

■ tí-'i háznak , melly ma^á-

nosan vagyon , tubjdoa

- kormanya vagyon Greitz-

ben $ a' fiatalabb ellenben-

maga ■ ágaival kôzônsé^es

kormányszéket tart Gerá-

ban. Minyája birtokoknak

évbéli jövedolme 420P00 for.

mégyen. A' tart.nyokjpedig

' igy vannak felosztva : i)

Reusz-Greitz'i Fejeds. en

nek nagysdga7 □ mfd'26ooo

1. és 130000 f. jövedelme. —.

2) Reusz-Lobenstein'i Fe

jeds. 6' 1/2 Q mfd 20000 1.

és uoooo f. jövedelemmel;

állitó részei a' Lobensteini

Grófí. és a' Gera'i urad.ijak

18 *



egy része. 5) Reusz-Schle

itz'i Gsófs. 6 Q mfd nagy

sága, 18000 1. és 100000 fr.

jövedelemmel , ennek a"

Schleitz'i urad. és a' Gera'i

urad.nak egyrésze az allító

részei. 4) Reusz-Ebersdorf'i

Grófs. nagysága 6 Q mfd,

lakosi 18000 es 80000 for.

jövedelme ; az Ebersdorfi

urad.ból és a' Gera'i urad*

egyrészébôléll. Erröl a' fe-

jcdelmi és grófi házról aZ

nevezetes: hogy a' 11 szá-

zadtól minden férfiui tag-

ja ezen familiának Henrik

nevet visel , a'nélkülhogy-

más név hallatott volna
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або 48' ao" К. H.) f6 tiszt-

ségbéli vsWürtembergiKirs,

Alp ker. Ecbatz fónál 1200

h. és 82900 1. fabrikái ki-

vált vás/.on, gyapju és pa-

mut materia, kaíap, csip-

ke , papiros és kések készí-

tésében jelesek. Vagyon egy

*zép ispitálya , belyesen el-

intézett árvák háza , ísko-

laja, és egy jól épült ta-

nácsháza, mellyben a' ré

gi Romaiaknál szokásban.

volt Aries hadi machina 74

karikáival mutogattatik ;

kereskedése virágzó. Kür-

nyékében jó borok terem-

nek.

közöttök, valóeágos okára Reval , Revel, Esthiai nyei

nem lehet reá akadni. Ele-

intén külombféle vezeték

«íevek által külömböztettek

egymástól p. o. a* veres , a*

gazdag Henrik 's a' t. késôb-

ben megeggyeztek abban

hogy az emlitett vezeték

nevek helyettszámmal kü-

. lömböztetnek egymást , és

pedig külön az öregebb és

Itülön a' íiatalabb fö Linia;

«evezetesen : a' íiatalabb

fb Lineának ágai nem szám-

lálják külön ñu gyermeke-

iket , hanem eggyüt az i-

fiabbik törzsök házzal,azon

rendben melyel egymásután

születtettek. 1700-Ьац reá

éllottak , hogy a' számmal

való jegyzésben 100-nálfel-

jebb ne mennének , mind-

addig míg ezt választatni

késô maradéki hasznosabb-

nak nem ítélnék.

Reust, fó Helvetiában , ered

S. Gothard hegy tovében ,

áltfutja a' VierWaldstadti

és Lucernai tavakat és ez-

után Aróla vizébe szakad.

Reuszen , 1. Russia.

vent Tat Cin, (59o 26' 29"

É. Sz. 42»^ 25', 30" K. H.)

régi és még 11 18 évben é-

pült vs Orosz bir. Esthland

vagy is RevalHelyt. fövsa,

a' Keleti tengernek egyik

oblénél fekszik , és igen al-

kalmatos révpart ja vagyoa.

1703 h. 163 boltott, 7 gö-

rög és 8 luther. templomot

számlál 11800 1. kik na-

gyobb részint Németek ,

szorgalmas mûvészek, mes-

teremberek, és kereskedok.

Jelesegei kozé : a' Gymna

sium , a' káptalanbéli is-

kola , a' Kotzebue úrtól

fundált szép játékszín-

ház , tengeri , és száraz ia-

pitály , rézhámorja , ha-

rang és égyú öntö müve ,

karton , kalap , harisnya ,

bör , fél porezelán , varró

tö , tükör 's más eféle fabr.

tartoznak. Tengeri és s/.á-

razon folytatott kereskedé-

se virégzó álapotban va

gyon, a' ki és béhozott por-

tekák értéke eeztendönkent

2—3 millio rubelre megyen.
t. 1 j _ л _ 1 / ^ y »

Heuling , helység Helvetiai R*ve£a¿/,28oláb. magas domb

Bern kant. ló vásárjai ne- tulsó Pomerániában.

vezstessek. ' Revel, Rebellum , (43° 30' É.

Reutlingen , (48= ao' 15" E. Sz. Sz. ipo 41' K. H ) ve Frae.



felsô Garonne oszt. 3740 1.

"Revel, 1. Reval.

líevello , vs Saluzzo tart. Pie-

montban ,5000 1. és egy he-

gyen épült várral.

Revero t kis erösvs Lómb. Ve-

lenczei Kir. Mantua vidéké-

ben Pó fóval, Mailandtól

délnek 5 mfd.

Rewa , eggyik a' kel. India!

,5 f& fók közüL

Rewah , 1. Rua.

RéuáMlu , elegyes falu Gyôr

Vawn. a' szigetközi járás-

ban a' Duna vize mellett

Györ vsával általellenben.

F. U. a' Györi Püspbkség ,

vagyon pléb. é|S kat. szent

egyháza. Lakosi részintkat.

res.' in > protestansok'stöbbr

nyire raesteremberek 's ha-

lászok , a' kath. számok

изо, a' protest. 220. Se-

lyem fabrikája nevezetes.

Van egy Réw falu Somogy

Várm. a' Szigetvári jarás,

ban, és egy Trencsén Várm.

ben.' -

Reygate , vs Angol Surrey

Grófs.ban.

Reynosa , vs Spanyol orsz. Le

on tart. \f% órányira Ebro

fió eredetétôl 1500 1.

Ret, vs Francs. Orne fónál

4500 1.

Rezat , 1. Rednitz.

Rezat kerülete, Bajor orsz. ész.

rol határos Main ker. dél-

rbl kel.rßl Regen'i és felsô

Dunai ker. nyug.ról pedig

Wurtemberg Kirs, a' Würz

burg tart, kornyékeztetik;

az É. Sz. 48=> 58'tól 49° 4o'

ig, és а' К. H. 270 44/ toi

290 46' ig terj ed. Föiközött

fb a' Rezat vize. L6 , juh ,

és szarvasmarha tartása

derék ; vadakkal , hallal ,

's más tollas állatokkal is

bftvelkedik. Terem elegen-

d6 gabonája, héjjas vete-

ménye , lenje és kendere ,

dohánya, 's a' t. A* gyü-

-

mölcsfak 's fcertek fflfvele*

se nagy divatban vagyon ;

fában is gazdag. Hegyei-

bôl : vasértz , márvány •

cserépagyag, alabástrom f

Balétrom, büdöskft , timsór

kôszén , gipsz , gáliczko ,

malom , tüz- és kös*örü k&

és más kôvé vált testek á-

satnak. Ezen kerület kö-

vetkezö tart.nyokból áll>

Ansbach , Bayreuth 's Bam

bergs volt Fejedségek né-

mely reszeiböl Schlüssel

feld Würtzburg'i tisztség-

bôl , Oettingen, Hohenlo

he^ Schillingsfürst , és Kir

chberg Fejed.mi uradalmak

némely reszeiböl , Schön

borg, Kastell Grófok né

mely birtokaiból , Rechter

iii Grófs.ból , ezekhez még

négy volt.német birodalmi*

szabad vsok:ugymint,Nürn

berg, Rothenburg , Winds»

heim , és Dünkelsbühl cea-

pattak vidékeikkel eggyüt.

F6 vsa Ansbach.

Rézbánya , Oláh falu Bihar>

Várm. Belényesi jár.ban F«

U. а* N. Véradi Püspó'kség.

Van egy nem eggy. görög

pléb. es tempi, es egy kat*

Szentegyháza és derék ve

tes* réz bányáji. N. Várad-

tól 14 órányira.

Rezi , magyar helység Szala,

Várm. Szantói jár.ban F»

U. Gróf Festetits. Számláí

вбо kat. lak. Van tulajdore

pléb. és Szentegyháza. Szép'

sz&llóhegyei , és Kis falu-

dy úr által nevezetessélett

hajdani várának mohos om-

ladékai jelessek. Keszthely-r

hez mint egy 3У4 órányira!

fekszik.

Rezzato , ys Lomb. Velenczef

Kir. Bréssano tart. 2000 I.

Rhade , urad. Mark Grófs.

Westphaliában , Gróf Nes^

seïrode birtokábarj.

Rhades , ki* régi va Tunis'i
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statusban Afrikábana' Tu- és Eisenbergnek nevezett

nis'i tónalc keleti partján hegyeket hasíttván , Tyro-

kozel a' tengerhez. Innen Шпак határihoz közelit,

egy órányira fekszik az a' a' honnét Ortles'en keresz-

különös orvos erejü Ham- tül szinte a' Rhone fó ere-

man-Jjihf'nek nevezet fer- detiig Olasz orsz.ban ter-

dö , raelly egyszersmind i- jed, holott Leponti bérczek

gen gyakran látogattatik. neve alatt ismértetik.

Rhaetia, a' ny.ra ész.raéskel. Rhain , kie vs Bajor orsz. fel

t re Vindelicia, Noricumi Al- sö Dunai ker. Acha fónál

pesek délre Italia között. 11.50 1. kik jó komlót ter-

Elöször Rhaetia propria, mesztenek. Széke a' tart.

utóbb Rhaetia prima nevet béli tiirvényszéknek. »

viselt , Rhaetia secunda Rhaundal , falu Island „szige-

Vindelicia neveztetett, idó- ten, esztendö által tart 1

vel Rhaetia Noricumhoz országos vásárt , mellyben

tartozott. Hoi most Gran- a' tart.nak belsobh részei-

bunden (Grisonias , és a' ben lakozó népségek szük-

Tyrolie 's Tridentumi Püs- ségeik ki pótlására szoktak

pokségrésze. Fó vizei: Rhe- jelenni.

nus (Rajna), iEnus (Inn), Rhc , sziget Francz. Alsó Cha-

Ticinus ( Tessin ) Addua rente oszt. a' ten^erben egy

(Adda) Ollius (Oglio) Min- világito toronyal , fekszik

tius, Athesis(Adige, Etsch) azÉ. Sz. 460 14' 49" és a'

tavai: Lacus Verbánus (La- K. H. 160 6' 20" alatt.

go Maggiore) és Lacus La- Rheburg , Reburg, kis vs Ca-

rius (Lago di Como) He- lenbergi Fejedl. Weser fo-

gyei : a' Rhaetiai Alpesek ; nal , fával , gyeptózeggel ,

'а ennek része Adula. 'A' 's koszénnel bovelkedik,

Rhaetiai Iak. Tuscusok ma- Vagyon jó egésséges forrá-

radéki voltak ; és Lepontius, sa, és alkalmas vendég fo-

Focunates , Sarnenetes , gado épületei.

Vennones , Euganei , Bri- Rheda , Gróf Bentheim-Teck-

xentes, Tridentini , Feltri- lenburg urad.ma kis vsal

ni, Genauni, Stoni, Bren- és várral , Westphaliában

ni részekból állottak. Fó Münster, Osznabrück , és

vsaik voltak: Curia (Chur) Revensbergi tart.nyok kö-

Clavenna (Cleven , Chia- zött/ nagysága 3 □ mfd,

venna) Tridentum (Trient) 7000 1.

Bellunum (Belluno) , Tes- Rheden, vs uj Lengyel Kirs.

sana (Tessino) Bauzunum a' volt Brombergi oszt.

(Bozen Bolzano) Veldide- Rhedones , Redones , Gallia

na (Wilten) Oenipons (Ins- Ceíticában lakottnép , Ren-

prurks, 'sa't, nes koriil, fó vsok Conda-

Rhaetia , (a' magas) 1. Grau- te , P. Crassustól meghódí-

bünden. \ tattak.

Rhaetiai Alpe.sek , nagy begy- Rheeden ,. vs eggy. Belgyiom

ség Helvetiában, Sz. Gott- orsz. felsö Yssel tart. 3380

hardt hegyétol Adulaberg , lak.

Lucmajer, Splügen , Septi- Rheims, Reims, Remi, ("49°

mer és Julier'i hegyeken 1,5' 16" É. Sz. 21 0 41' 48" K,

által, Inn fónak északi part- H.) vs és kerül.béli föhely

Цп Abula , Scaletteñberg Chame oszt, Fr, orsz. kies
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hegyekkel kerített vidék- Fejedelemség и Q mfd Ser

ben, Vesle fónál , 4:¿oo ház. ségén 16000 lak. foglal. -

és 30000 lak. nagy, szép , és Rheinau , szép fekvésü vs Zü-

régiys a' revolutió elött je- . rich Helvetiai kant. Rajna.

les Érseksége vala, mely- fónál, mely itt nagy teker-

íiek régi Gothusi ízlésben . . vényen folyik , Benedikti-

épült templ.ban ha]dan,Fr. nusok gazdag Apátsága ^-

orsz. Királyai felkenettet- , les.

tek , és koronáztattak. Leg Rheinau, kis heíy Franc, aleó

nagyobb kinc.se volt az( a- " Rajna oszt. Ischer fónak a'

ranytáblás 's draga kbvek- Rajnába való szakadásánál

Sel gazdagon kirakott Evan- 340 lak. . ,

gyéliomos könyv, mely fe- Rheinbergen , 33' \7(i E,

lett esküdtek vala hajdan Sz. 24o 14' 41" K- H.J vs Col»
------ • j /t. '1 11 * ' _ i . i tí _ ;

a' Királyok. Az eltörlött

Benedictinusok Sz. Remigi

us Apátságában tartalott

ama hires olaj iivegecske ,

mellyröl mondatik , hogy

490 évben » midön I. Clode-

vig KiMlyt Remigius Püs-

vidékében Burkusi alsó Raj

na Herczs.ben. Rajna viz©

az elótt a'vs falait mosta ,

de a' 17. Század vége felá

megváltoztatta oblét olly

annyira, hogy most a' vs-

tól egy órányira esik.

рок keresztelné, galamb ál-.Rheineck , hajdan fóhelye a*

tal az Eg^ekböl hozatott lé

j.yen; innen tortént, hogy

azólta mindeggyik Király

felkenettetésén az említett

üvegecskeböl valami kevés

olaj kivétetett , és a' közön-

ségee keneti olajjal egyvít-

tetett. Vagyon e' vsban egy

Lyceum , es egyszersmint

a' tudoményok Academiá-

jának széke. Fábrikái se-

íyem , gyapott, gyapjú ma

Helvetiai Rheinthal tart,

kis de munkás protestan»

lakosú vs Rajna fónál , f él

órányira ennek a' Bodeni

toba való s.'ahadásától , Sz.

Galleni kant. vannak egyne-

hány jeles épületei, vászon

p.amut , patyolat fabr. fes-

tö, fehérító müvei, timár-

jai 's más mesteremberei.

Kereskedése is nem csekély

hasznú.

teriát 's szöveteget, posz- Rheineck , 1. Rieneck es Reí'

tót , flanelt> szép vásznat , neck;

kalapokat, harisnyát, fá- Rheinfelden, eggyik az úgy ne

tyolt , 's más efféléket ké-

szítnek. Gabonával és bor-

ral való kereskedése jeles.

Külbnós említésre való víz-

arkolása az egész vst jó víz-

zel tartja. Kornyéke szép

Római régiségekkel gazdag,

találni sok kbvé vált csigá-

kat is.

Rhein fluss , Rhenus, Д. Rajna.

Rheina , (,52o 17' 7". E. Sz, 250

4' 42" К. H.) vs Rheina-Wol-

beck Fejedeis, Westphaliá-

bán a' hajókázható Ens fó

nál 2080 lak. és sóforrással.

Széke a' Fejedelemnek. A'

vezett Erde i vsok közül

Aargau kant. Helvetiában,

Rajna vizének bal partján

fekszik , az országút mel-

lett , csekély hely , hajdan

sokkal nevezetesebb vala r

most még 1200 lak. szám-

lál, er&ssége'is öszveomlott.

Rheinfelden, kis vs Würtem-

bergi Királys. felsö Rajnai

ker.ben; • .

Rheinsfels , magas jt&sziklán

. épültvár Rajna viz kö/.tt, »r

alsó Katzenelnbogen iGrófe.

Coblentz és Bacharach kö-

zött, F. U. vala a* Hessen-.
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Rheinfelsi ház , melyhez a» dótól (Schwarzwald) es a*

alsóKatzenellenbogeniGróf- Badeni felsö Markgrófs.tól

ság a' Heseen-Cassel birto- kôrnyékeztetik , hajdan a'

kában lévô Braubachot ki- F. Austria Ház birtoka vala.

vévén, ezen alsó Hasaiában Rheinwald , vidék Helvetia!

lévô vsok, tisztségek és uro- Graubünden kant. melly

dalmak Rothenburg , Wan- az úgy nevezett Vogebberg-

fried, Eschwege es Sontra töl egész- Schamig terjed.

tartoztanak. •>'*'. ' '' Rheinzabern, Tabernae Rhe-

Rheingau , 6 ratfd nagyságú nanae , kis ve a' Burkus al-

tart. a' Mainzi Helyt. Raj- so Rajnai Herczs. Erlebach,

na fó mind a' két partján , fó mellett, hajdan a'Speye-

Katzenellenbogen , Dietz , ri Püspöknek széke yala és

Wetterau , Mainz , és Bin- birtoka , most a' sok hábo-

gen között , a' Rajnai bo- rúk , tüz, és ido mostoha-

rok által lett isméretesé és eága miatt nagyon elha-

híressé. Bora különös mi- nyatlott* . r

némüségekkel bir , és a' Já- Rhena, kis ve Radegast fonal

»oshegyi , Rüdesheimi , és a' Mecklenburg- Schwerini

Bacharachs borokkal egész N. Hercze* <■

Német orsz.ban legneveze- Rhenen, vs egy. Belgyiom kir.

tesebb. 180.5. évben Nassau- Utrecht tart, nem messze

Ussingen birtokába juta. Rajnafótól, 16.30 lak. kik

Rheingrafenstein , Gróf a' vólt szorgalmas dohánytermesz-

alsó Palatioátusban , Nahe tök. Köreben találni Hei-

fónál Stein Rajnai Grófok menberget, az úgy nevezett

birtokában. királyi tábával , és az ott

Rheinheim , vs Hassiai Star- levo gyonyorüséges kilá-

kenburg Fejeds. 259 ház. és tással. . »

1580 lak. Rhenus, folyó, i)mostRajna,

Rhenisberg , Rhinsberg, kis vs 2) most Rheno , Bononia

Brandenburgi kozép Mark- mellett.

ban, Havelländi ker. Rhin Rheyd , urodalom Jülich tart,

fó, és Grinerick tó mellett, Nierse fónál, egy kastélyal

192 ház. és 1500 lak. vagyon és hasonló nevü fó hellyel,

fényes kir. kastélya és kert- egy kat. és ref. tempi, ke-

je , fél porczellán fabr. és reskedése kivált finom vá-

üveghutája. szonnal jeles.

Rheinthal, Rhinthal , vidék Rhinow , nemes vs Branden-

Rajnafó mellett, Helvetiai burgi köz^p Markban , Ha-

S. Galli kant. nagysága 2 velländi ker. 52 ház. és 460

mfd 22000 lak. Werden- lak. fekszik nem messze a'
□

Feerg Grofs.tól egész a' Con- Dosse vizével eggyesített

stanczi tóig terjed, gabo- Rhin fónál, melly eggyik

nával, borral, lennel, gyü- mellék ága Elbe vizének ,

mölcsel , marhával , turfá- talphajóikkal nagy haszon-

val , kóbányákkal , 's más nal kereskednek.

efélékkel bñvelKedik. Fó RÄo , kies helység Olonna fó-

vsa Rheinerk. nál Lomb. Vel. Kirs.ban ,

Rheinthal, tartom. Breis^au- nem messze Mailand vsá-

ban , melly Rheinfelden tól » az úgy nevezett della

kornyékében kezdödik , és Madonna miraculosa Szent-

Rajna vizétól, a' fekete er- egyháza különös ókességé
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miatt nevezetes.

"RhAdanus , 1. Rone.

Rhode-Island , észak Amerikaî

s/abad Státus , kiterjed az

1Ê. Sz, 41° 2o'-tól egéaz 42«»

я'-ig ; nagysága 80 Q mfd.

69120 lab. kik között tooo

rabszolga , és egynehány

szász Indus találtatik, ész.

rol és kel.rôl Massachusatt

tart. nyug.ról Connectitut-

tal , és delröl az Atlanti-

Jtumi tengerrel határos ; ta-

lálni benne jó ásványos for-

rásokat , vasérczet, : na éaz-

ltövet, szép márványt, fá-

val pedig , \6 legelökkel ,

bundaborös állatokkal, ha-

Lakkal 's m. ef. bôvelkedik.

Foglal magában 5 Grófs.kat,

t. > Newpert, Providence,

Washington , Bristol , és

Fö vsa Provi-

fö tempïomamagas tomyá-

val. Vannak külombféb»

fabr. mint posztó , haris-

nya , vászon , kalap , papi

ros , '«a't. kôrnyékében a'

selyembogár , és ôszvér te-

nyesztetés nagy divatban

vagyon. Természeti 's fabr.

Îortékaival hasznos keres-

edést üz. • . *■<■ .

RAodi* , hajdanRhodus sziget

kbzép tengerben ,■ kis Asiá-

nak déli partjától 4 mtfd.

Candía és Czyprus szigetek

között. Már régenten egé-

séges levegöje , és kellemes

vidékei végett nevezetes

vala. Midön a* Johanniták

vitéz rende Palaestinából

a'Saracenektöl kikergettet-

nék , e' szigetre vették ma¿

gokat , innen a' Rhodusi vi-

tezeknek neveztettek ; de

itt se vólt állandó heiyek,

mivel i¿ü2-ben Soliman To-

rök Császártól kiüzettettek ;

V. Károly Csász.tól felvé-

tettetvén , Malta szigetében

telepedtek meg , innen a'

Maltai vitézek , míglen vég-

tére 1798-ban a' Francziák

által innen is kiszoríttat-

tak vólna. Rhodus szigetét

maiglan is a' Törökök bir-

ják , igazgattatik a' Capu-

dan Basától , a' ki egyszer-

smind a' fehér tenger szi-

geteinek kormányozója. Ke-

rülete 40 francz. mfd , bel-

8& térsége pedig 20 □ mfd.

Népeesége 36500 mégyen ,

ezek közül 11000 görög , és

mintegy 600 zsidó , a' többi

török. A' szigetnek eszt.bé-

li iövedelme 90000 piastert

vet , mellybßl az igazgató-

nak 's tisztieinek fizetésül ,

a* kikötök és mecsetek fenn

tartásaul 55000 a* Helytar-

tonak kezében marad. FA

Kent Grófs.

dence.

Rhode-Island , sziget hasonló

nevtt szab. Statusban, nagy

sága 2 □ mfd 9000 lak. kik

részint Quakkerek , részint

pedig Anababtisták , Zsi-

dók , és más keresztény fe-

lekezètbéliek , jeles marha

tartása , 's 16 kereskedése

vagyon. Készítszép porcze-

lánt , tartós posztót , és ,te-

veször szöveteget , melly

portéháikért a' vad nemze-

tektftl a' legjobb bunda bft-

röket cserélnek bé'. Levegöje

igen egésséges , 's kellemes,

mellyért is számoa beteges

külföldiektöl látogattatik.

Fövsa Newport.

"Rhoden , va Waldech Fejede-

lemségben.

Rhodet , (и0 20' 59" É. Sz. 20o

,4/ 17// К. H.) fô vsa Fran.

Aveiron oszt. 6550 lak. fek-

ezik kies hegyen , melly a-

latt az Aveiron vize folyik.

Széke az oszt. fô tisztségei-

nek , és a' kereskedôi lör- vsa

vényszéknek. Nevezetes ben- Rhodis , fekszik e' vs részint

ne az eltorlött Püspökseg dombon , részint pedig ki-



és térben a* teriger part-

' ián ; nagy , helyeeen épült,

s vártóí védelmeztetett vs,

külsö vsaival kerülete 3 o-

lasz mfd. Kikötöje bátorsá-

gos , alkalmas , és bemene-

telének mind a' két oldalá-

ról kószikláktól , és áz e*

felett építetttornyoktólke-

ríttetik. Itt állott hajdan

ítma'hires Colossus Rhodius.

Ezen kívül mé£ egy révpart

• vagyoii , melyben csak a'

gályák nyugosznak. A' vs-

nak ko bástyái is eánczai

is vannak. Belsejét csak Tö-

rökok és Zsidók lakják. A'

Görög keresztényeknek csak

a' külsö vsokban szabad tar-

tózkodni , és nappai bolt-

jaikat nyitni. A hajdani

^vitéz rend utszában maig-

lan is látni még azoknak

épületjeit, és czímereit ki-

vált a" kapuk felett. A' vs-

nak nagyobb része el va-

gyon hagyva és kietlen, ily

aorsa nagy részint a' szig.

nek is a' Törökök kiálha-

tatlan nyomorgatásaik mi-

att.

Shodope , v. Despoto, magas

hegység Runj - Ш tart.tól

nyug.nak a' hires Nessus ,

v. is mostani Carasu Mesto

Forrással.

Rh<<dus, sziget kozép téngeren,

Creta , és Cyprus szigetek

köztt Alexandria elleneben,

s nevezetçs hegye Atabyrius,

honnét Créta láttatik , Ju

piter templomával , fö vsa

Rhodus keletre, nagy, há-

rom vsokból állo révvel , ko

falaival , utszáival, és más

ékességekkel jeles vólt. A'

napnak 70 lábnyi magas

Colossusa még Strabó ide-

jében ledölt, VII. Század-

ban a' Saracenusoktól fel-

daraboltatott , és eladatott.

Tfrhônçeffït-ge , magas hegvség

északî Bajor orse. és Würz-

»82 —

burg Herczs.ben, Szász-Wej-

mar tart.ból nyúlik ide ál-

tal , hossza 3, és 4 mtfd a'

szélessége. Legmagossabb

csúcsa Kreuzberg nevet vi-

sel , 's 4227 lábnyi magos-

ságú.

Rhunaszéi , Kostnyi, v. Gosto-

nyi, nevezetes helység Mar-

maros Várm. Szigethi já-

rásban , íekszik hegyek ko-

zött kies völgyben , Sziget-

hez 2 órányira. F. U. а' к ir.

Kamara. Jeles sóháza és kü-

lómbféle só bányái vannai*,

mellyekben naponként 400

emberek dolgoznak, és esz-

tendöt ákal 4—500000 má-

zsa sókovet nyújtanak. La-

kosai kath. és eggy. Görö-

gök, Magyarok, Tótok, O-

láhok 's Németek , két pléb.

és Szentegyházzal.

Rhone, Rhodanus , eggyik a'

Francz. 'orsz. í'o folyói kö-

zül ; eredetét Helvetiában

Furka hegynek töviböl ve-

szi Wallisi kant.ban, 2 órá

nyira Rajna fó forrásitól,

nyugot felé erányzott fo-

lyásában Elen pataktól o-

blosítetvén , áltfutja Wallis

kantont , melyben egyszers-

mind számos forrásoktól 's

nagyobb kissebb patakok-

tól nagyobbítatván , Ville

neuve korében a* Genfi (Ge-

nevai) tóbaszakad , ezt ke-

resztùl futván Genf vsánál,

mellyet kétfelé részel, ki-

szakad az említett tóból ,

Savoya vidékit nedviti, et»

tôl a' Fr. Ain osztályt elvá-

lasztván , Lyonnál délfelé

fordúl , ezen erányzásban

egjN részrôl Rhone, Arde-

che , és Gard osztályok ,

mellyek nyugoti partjain

feküsznek , más reszröl pe-

dig Isère, Drome, 's Vau-

cluse , és Rhone torkolati

osztályok között , mellyek

kéleti partjain foglalnak
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helyet, folyik «i-, es bövet- keznek kiszáraztani. Föld«

Kezö fókat , Arve, Ain, Saô

ne, Isère, Drome, Ardeche,

Durance , Gard 's m. t. fo- .

gad keblében, Genf ■ Lyon,

Vienne, Valence, Avignon,

Tarascón , es Arles vsok fa- .

lait mosogatja , ez utolsó-

tól délnek alá mintegy 9.

órányira 90 mfdnyi futása

után igen ragadósan három.

ágra «zakadván , a' kozép,

tengerbe omol. Folyása ál-.

taljálan sebes 's ragadós ,

vize. homokos , öblet gyak-

ran változtatja, mely által

a* rajta folytatni szokott vi-

száraz , és csak vizesebb vi-

dékiben termékeny. Neve-

zetes a' Grau térsége : kö-

yeccsel, és békasóval borít-

tátik , de ez is már lassan.

lassan míveltetni kezd. Ter-

mése borból 's sóból áll ,

Í'uh tartása is szembetünÓ,

lajdan faolaja böven ter-

mett , de az 1789-diki ke

rn ény tél által olajfái nagy

részint elfagytak. Marseil

le , Aix, és Tarascón kerül.

tekre , 27 kantonra , és 108

helységre részeltetik. Fövsa

Marseille.

rágzó hajókázás пета keves- Rhonitz , I. Ronitz.

sé veszedelmessé tétetik. Rhos-fair , vs Cardigan Angol

Két osztály kölcsönözi tôle

maga nevét :

Rhone oszt. Franc, orsz. a' haj-

dani Lyonnais , és Beaujo

lais tart.ból formáltatott ,

nagysásra 48 □ mfd, népes-

sége 340980 , foldét Rhone,

Saone, Azergue , Brevenne,

Giers folyók Öntözik, terem

bort , földi almát , répát ,

lent , 's a' t. marha tarása

meglehetös , fája is elegen-

dö , de kiváltképen rézzel ,

ónnal , ,.és koszénnel gaz-

dag. Két ker.re oszlik , u.

m- a* Lyoni és Ville fran-

che'i kerül. 2,5 kant. és 261

helységgel. Fö vsa Lyon.

Rhone torkolat osztálya , Fran,

orsz.nak déli részében fek-

szik Rhone kifolyásánál, a'

kôzéptenger partjain , also

Provence tart.nak nyugoti

részébôl formáltatott. 107

□ mtfdnyi térségén csak

393235 lak. számláí. Hegyei

közül : a' St. Victoire és az

ügy nevezett Alpinek bér-

czei nevezetesebbek ; fólyób

a' Rhone, Durance, Arc,

és Touloubre. Nagy pos-

ványságai sem hibáznak,

mellyeket a* Craponei és

Alpini csatornáXáltal jgye-

Grófs. déli Walesben Tywy

f'ónál, nagy juh és szarvas

marha vásárokfcal.

"Rhüden , vs Hassiai Westpha

lia Herczs. 430 ház. és 2500

lik.

Rhume, folyó Grubenhageni

Fejedle Herzberg vsnál Öch-

senpfuhl tóból ered , és Nord

heim alatt Leine vizével

eggyesül.

Rhyn , Rhin, kis fó Branden

burg! kôzép Markban, ered

a' Meklenburg - Strelitz N.

Herczs. határin , Ruppin '»

Fehrbellin kornyókit mos-

sa , és Rhynownál a* Havel

vizébe szakad.

Rhynow , 1. Rhinow.

Rhynsburg , helység déli Hol-

landia tart. eggy. Belgyiom

orsz. a' régi Rajna fó mel-

lett , nem messze Leyden

vsától ; itt eszt.ként kétszer.

szoktak a'Rhynsburgi Col-

legiansok az Ur vacsora tar-

tására egybe gyülni : a'

Rhynsburgi ColJpgiansokón

értetñdik egy az Ariminia-

nusok , Anababtisták , és

Quakkerek tanitásiból ösz-

vekoholt kereszténv vallás-

béli felekezet , melly íóip™

ben keadödütt két limár ál-
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tal, és most 18—во Ekkle- tól 8 mtfd, vagyon alkal-

siát birnak Hollandia tart. mas tengeri kikötöje.

ban ; de ebben idövel szá- Ribadeo , Rivadeo , kftsziklán

mos Deisták , és Socinianu- épiilt vs Galicia Spanyol

tart.ban , Lugótól 8 Spany.

mfd Asturía tart. ezélein ,

sok is egyveledtek.

Rjaesan, Raesan, Orosz Helyts

Wladimir, Tambow , Tula, egy kikötövel, tôle kölcsö

és Moskwa Helyts.gok ко- '* "

zött, Oka fónál. Nagysága

781 ф □

kik több

nözi maga nevét egy Gróf-

ság Spanyol orsz.

mfd , 941380 lak. Ribagorca , Grófs. Spanyol А

ïbnyire Oroszok

Mordvinek , Mokschanek ,

és Mahumedanus Tatárok,

Levegöje általjában hideg ,

folde mindazáltal elég ter-

ragonia tart. Catalonia tart.

szeleín , a' Pyreneusi bér-

czektol Ebro folyó innensä

partjáíg terjed. Fö helye

Venaso/ti i'.

mékeny, Oka, Don, *s más Rifar, tót helys. Zólyom Vrm.

apróbb folyóktól nedvítte- az alsó Járásban Gai-am fó

tik. Méh tenyészetje hasz-

nos. Erdfti szép fával szol-

gálnak. Vasa és jó cserép

agyagja vagyon. Az egész

Helyt. 9 keriil. oszlik. Fö

. vs benne :

Rjaesan , Raesan , azelött Pe-

partján , Bucsától másfél

órányira ,- a* Zólyomi urod.

hoz tartozik. Keleti részei-

ben határának találni egy

savanyú vízforrást , és a'

Szliacs nevü büdösköves

ferdöt.

reslawl - Raesan , ("54° 33' Ribbil , kis folyó Angol orsz.

30" É. Sz. 570 3/ K.H.j Oka mely Northumberland Gróf.

fónál 770 ház, 20 tempi, és ban ered , és rövid futása

8000 lak. kik vászon, posz- után a* Ribbil'i kis tenger-

tó , üveg , büdöskö , 's vi- öbolbe szakad.

torla vászon fabr. foglala- Rifa , Riben , megye Jutland

toskodnak; vashutái is van- félszigetben , Dánia orsz. as

nak , kereskedése hasznos ,

2 országos vásárjai népesek,

ezéke egy Püspöknek.

Rfethitza , vs Orosz Minsk

Helyt. 2000 lak.

Rialto , hires hid Velentze vs

kôzepén , a' nagy csatorná-

nak partjait egy bólthajtáe

által , mellynek hossza 40

lábnyi kapcsolja öszve. Fe-

lül 37 lépés a' «zélessége , 2

rend kalmár boltok feksze-

nek rajta , három útszát

kepzenek , mellyek közül Ribe, Ripen , ('¿4° 19'

legtéresebb a' kozépsó. Sz. 26o 27' 5" K. H.)

Uane , vs Franc. Var oszt. 3150 hajdan nagy 's hiresRiant , vs Franc. Var oszt. 3150

lak.

Riba , nevezetes helység Spa

nyol orsz. Leon tart. Tor-

mes fó partján.

Riba de Sella , kis fó Spanyol

orsz. Aaturia tart. Oviedo-

ész. Jüttlandiának nyugoti

és délkeleti részeit foglalja.

Nagysága 151 □ mfd. 127000

lak. Nyugoti vidéke legsi-

keretlenebb egész Jütlan-

diában, de ennál terméke-

nyebb a' délkeleti része.

Számlál 7 vst , 4 kir. tiszt-

séget , egy egész , és máj

három ezigetnek némely ré

szeit, 1 Grófs. 1 Báróságot,

és egy szabad nemes jószá*

got. Fö vsa:

57" &

) régi,

hajdan nagy 's hires vs Rib-

eaue folyónál 2,590 lak. szé-

ke egy Püspöknek 's deák

iskoláknak , készít jó cserép

edényt, révpartja alkalmas,

gabonával , vágó marhával,

lovakkal, 'sm. efélékkel ke
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reskedik. nevü folyónál, mely itt a*

Ribeira grande , fo vsa a'Zöld- nagy Lörincz vizével egye-

I íoki S. Jago szigetnek nyug. eül. Polgárjai gabonával ,

Afrikában, hason nevü fo- héjas veteményel, bôrokkel,

lyónak torkolatjánál, szám- prémmel , 's kivált hód

lál 300 nagy részint köböl bôrrel kerreskednek, innen

épített ház. 1,500 lak. széke vásárjait az Indus nem/.e-

egy Püspöknek. Vagyon 1 tek is látogatják. Közel hoz-

templ. es 1 klastroma. zá épíletett 1620-ban Sau-

Ribeira grande , helys. Azoriai reí nevj^vára, mellylöl a*

S. Miguel szigetén hasonló vs is sokszor így neveztetik»

rievü hegynek töviben ten- Richenburg t urod. és helység

geröböl mellett 1425 ház. és Chrudimi ker. vannak vas

10000 lak. két pléb. tempi. 1 fabr. üveghutáji, és gyap-.

és 1 klastr- Fabrikái posz- }u kézmivei. t

tót, kalapot, vásznot's kü- RichhUl , helys. Hyberniai Ar-

lörabfele gyapju 's selyera magh Grófs. jeles vászoa

portékákat készitenek. vásárokkal.

Kidemont , (490 48' É. Sz. 21° "Richmond,vs Angol York Grófs.

6' K. H.) vs Francz. orsz. Swale fónál , 7000 lak. ha-

Aisne oszt. Oise fónál 3340 risnya és süveg mívekkel ,

lak.kal. vas , ólom , réz , és köszen

Riberac, vs és ker.béli föhely bányákkal. Innen kölcsö-

francz. Dordogne oszt. lile nözi Lennox Angol Lord

fónál 2900 lak. borral, mar- Richmondi Herczeg titulus-

hával , vassal , 's m. ef.kel sát. ,

kereskedik. Richmond , vs Angol Surry

Ribnik , helys. Horvát orsz. Grófs.ban Themse fónál ,

Likaui katona vidékben Li- gyapjú kézmívekkel , szép

ka fónál, 53 ház. ss 480 lak. kertekkel , kir. palotával,

kat. pléb. tempi, és jó egés- égész toronnyal. Kornyéka

séges forrással. gyönyörü. .

Ribnik , Rebnik, helyes és né- Richmond , kir. mulató palota

pes' vs Oláh orsz. Múl ker. az ugy nevezett czúkor he

ben , Oit vize partján. gyén , Oker vize mellett,.

Ribnitz , vs Mecklenburg- Braunschweig Herczs.ben.

Schwerin N. Herczs. Reke- Richmond , Grófs. New -York

nitz fónak a' keleti ténger- tart. ész. Amerik. ezab. Stá*'

be való szakadásánál, 305 tusban , nagysága a □ mfd,

ház. és 1460 lak. kik nagy hasonló nevü nagy sziget-

halászatot üznek. 'tel, melly máskép Status

Riccitt , ve Nápoly orsz. Terra szigetének is neveztetik, en-

di Lavoro tart. 4270 lak. nek föhelye Richmond-

Riceyt , (les) három egymást Towñl *

eró helys. Francz. orsz. Au- Richmond) Grófs. ész. Ame-

be oszt.ban 3840" lak. kik rikai Virginia szabad tart,

foldmívelés 's bor termesz- ban, mellyben nevezetes a*

tésbôl élnek. hasonló nevü fö vs Jame»

Richelieu , (47e E. Sz. 17o 5$' fónál 3700 lak. Vagyon szép.

K, H.) vs Francz. Indre és müvek és tudományok Aka-

Loire oszt. 3200 lak. demiája.

Richelieu , kis vs Canada tart, Richmondfort , Angol szálit-

ész. Amerikában* hasonló vány Labrador tart.fcan,..
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Richnow , vs Cseh orsz. Chru- kastéllyal es vasWmorral

dirai keri derék bányái 's . lak ja az orsfc. tbrvényszeh

J>osztó portékai nevezete- nekésszemtartôhivatalnak

sek. .. Riederbe>g , hetry Austriai Кпг

Lichtenberg , kis vs Trebel fó- alatt lévô lart.b.Mn, a* Bé-

nál Svéd Pommeraniában. csi erdö alsó és felsö fertá-

Richwald , tôt falu Szepes lyok kozott<a* határt allít-

Várm. 844 kath, lak. és egy ja, Bécsnek nyug. tájiban.

kath. pléb. tempi, üveghu- Riedesei, nagy urod. Vogels-

' tái jelesek. g berg kôrnyéken Hassia N.

Richmanswórth , helys. Angol Herczegs, Báro Eisenbachi

Hertford Grófs. í'ekvése e- Riedesei a* birtokoaa» .

géségtelen , de buzával és Riedlingen, (48° 1 1' là" E. Sz.

lisztel való kereskedése hasz- 27o .5' ffi K. H.) hajdan egy-

nos. y - gyik a* 4 шпеляЬ Austriai

Riela , kis vs Aragoníában Duna vsok kóztil, mostfel-

Spanyol orsz. Xalon fónál ab tisztségbéli vs Würtem-

Saragossa és Calatajud kö- ,berg Kirs.b. a' Duna meiléki

zött. . 'ker. 1440 lak. egy ispitályt,

Riddagshausen, luteranus klas- és nagy héti vásárjai van-

trom Braunschweigban,ne- nak. .

vezetes a' pompás régi go- Riegersburg . mvs alsó Stajer

thus temploma , konyv- orsz. Gräczi ker. Rieth.-

tárja és iskola mestereket schein volgyében feks/.ik 80

nevelö háza. ház. Közel hoz/.á látni a'

Riding, 1. York, паду, szép 's nevezetes he-

Riebeck-Kastélya, jól ki mivelfc gyen épült várátGrófPurg-

'5- terraékeny hegy Cap or- stallnak, melly ben egy nagy

szágban, nevét a' Cap gyar- fegyveresház , és a'7kapua

matszálitójától kölcsönözte . belôl lévô palota Kroneck

Riechen, szép helység Helve- nevezetes. Fekszik ez az

tiai Basel kant. az ugy ne- Esz. Sz. 47® о' io" alatt a'

vezett rét völgynek heme- tenger szine felett 270 öl-

netelen Rajnafo jobb part- nyire.

ján. Rieneck , Rheinach , Collore-

Riecska , tôt falu Zolyom Vár- do Herczeghez tartozô

megy. az egész kôrnyékben Grôfs. Mainz, Würzburg,

itt legjobb cseresnye terem. Fulda 's Hanau Grófs. kö-

Ried, a' legszebb mvsi közül zött, nagysága 3i/4Qmfd

Bajor orsz.nak Salczah ker. 16000 lak.

Antisz fónál 320 h. és 2000 Riet , igen termékeny rona-

lak. kik posztót és vásznot s4g Bajor orsz. felsö Dunai

ezövnek, van egy vara, 2 kerül. kerületében 15— ao

pléb. és póstaháza széke a' mfd foglal , Wernitz , - és

tartom. torvényszéknek és Eger v. Egge fóktól nedvit-

számtartó hivatalnak. tetik.

Ried, falu Bajor orsz. Inn ker. Ries , hegy GräcztÄl nem mes-

két torvényszék lakja. sze , Stajer orSz mellyen

Rieden, mvs Baior orsz. Re- 1^97 a' Francziáknak oráíló.

gen kerül. Vils fónál , 1 táborok vólt.

kastélíyal 18.5 h. és 500 1. Riesenburg , lenffyelül Prabu-

Hiedenburg , mvs ugyanott tha , (,53o 4*' 20" É. SZ..360

.Altmühl fónál 750 lak. i $¡' i¿",H. H. ) vs nyugoti
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Pruäsziaban Liebe fónál 29,5 land Helyt.nak; fekszik Dû*

h. és 2300 lak. vizárkolása

és kereskedése jeles.

\iesza, vs Szász orsz. Meiszni

ker. Elbe fónál 2000 lak.

^.ietberg , Rittberg, Kaunitz-

Rietbergi Herczeghez ttar-

tozó Grófs. a'] Paderborn Pe-

jedelemség és Lippe Gróf-

ság között Ens fónál nagy-

eága 4 Q mfd , 1 vsal , 3

pléb. faluval , és 31 major-

sággal. Népessége 13000 év-

béli jövedelme 4,5000 for.

Fö helye:

R.ietberg , Rittberg, ( Çi° 48'

56" É.Sz. 26o 41' 2" К. H.)

kís vs 164 h. és 1,500 1. kik

)ó 's sok vásznot készitenek

közel a' vshoz vagyon a'

fejedelmi mulato* pelota E-

den.

VUetenbánk , sziget Grönland-

hoz közel Egedesminde Dá-

nus szálitvány korében ,

czethalászatot , és némíi

némü kereskedést iiz.

Rieti, (42 a *4' 25" E. Sz. 30o

31' ,55"^. H._) városSpoleto

Herczs. az Egyhá/i birod.

ban , fekszik Velino fónál

6500 lak. széke egy Püspök-

nek. szomszédjában van a'

hasonló nevü vagy mábkép

S. Susanna tava.

"Rieux, (43o 15' вз"Е. S. 18o

52' К. H.) vs Francz. Morbi

han oszt. Rize fónak a' Ga

ronne vizébe való ômlésé-

nél 2189 1а^'

|R¿« , (43o 48f 57" É. Sz. 23O

45' K. H.} vs Francz. orsz.

Alsó Havasok oszt. 2780 1.

kornyéke jó bort teren» 's

számos Római fégiségeket

mutógat.

Rifo, heiys. a' Bors parto-

kon felsö Gunieában Afri-

kában , a" bors magokkal

való kereskedése nagy.

Ща , (,56o ^б'бЗ" Ë\ Sz/41 042/

15" К. H.) régi 's 7ÓI meg-

erositett fô vsa Orosz Lief-

na fónál, mellyen itt al-

kalmas hajó hid vezet ál-

tal , számíál 1236 ház. és.

30000 lak. Vagyon derék

révje , oltalma/.ó vára , ft

görög 'в i kath. Szentegy-

háza , ónémet luth, és 1 réf.

temploma. 131 csürje , , 4

fogháza, 389 boltja, 2oser-

fbzö, háza , és 407 korcsmá-

ja. Épületei között neveze-

tes : a' dis/es tanácshá-л

pompás tornyával ; a* Csá-

szár palotája , holott a*

Helytartóság tôrvényszékeî

tartatnak; a' régi vár; a*

fö Helytartó rezidentiája ;

a' Lieflandi nemesség pom

pás háza 's a' t. Vagyon 14

iskolája, ezek között 2 gym

nasium ; tengeri ispitálya ,

árvákháza, vs konyvtárja,

látékszinje , és tánczszálá-

ja ; közönseges müvészein 's

mesteremberein kivül czu-

korfftzök , hajpor 's kemé-

nyitft készitok , harisnya

's tükör fábrikák, egy önt5

i ház, 2 konyvnyomtató , »

betiiöntö, 2 üveghutái és

7 füreszlö malmai találtat-

nak. Száraz de kivált ten

geri kereskedése virágzó.

Rigaitengeröböl , közel Riga

vsához a' keleti tengerben,

vize nem olly sos mint a*

keleti tengeré , innen egész-

len bészokott fagyni. Bul-

dara és Dünafolyókszakad-

nak belé.

Rigi , 57oolábnyi magos hegy

Heívetiában Schwyz kant.

a* Zugi, Wienwaldstadti és

Lowerzi tavak között, tö-

vének 8o — 10 orába telik

kerülete. Legmagossabb csú-

csán egy nagy vas kereszfc

áll. Oldala köröskörül

korcsmákkal, kápolnákkal,

barlangokkal tellyes; van,

effy hideg ferdöje is. Nyár

által esztendönkent töbJ»



mint 4000 tehén legel rajta.

Higicta f népes helys. Báce

Várm. Felsö járásban, S/.ta-

nicsics , Katymar 's Gara

között a' Zomboi pósta ú-

ton , Kigyós ér meílett; la-

kosi Magyarok , Németek,

és Ráczok , katolikusok és

o-hitüek , azoknak száma

1300 ezeké pedig 1010 té-

szen; 1 $ zsidóval. F. U. Ko-

vács Imre uraság. Jeles ben

ne az uraság kastéllyakert-

]e , csürjei , és a' most é-

pülö Szentegyház. Határja

termékeny mindenféle ga-

bonát böven terem , szöl-

leje kozépszerü bort terem.

~¡{¿kaj , vagy i» Rékás , mve

Temes Várm. Földes U. a'

Kir. Kamara. Lak. részint

Németek, részint Dalmaták.

. A' kath. száma 17,50 mé-

gyen, fold és szöllö mive-

lésbol élnek.

R//, vs Afrikai Darfur tart.

egy kir. házzal , széke egy

Meleknek.

Rimasitfcs , mvs Gömör Várm.

fekszik Rimaszombathoz 1

mfdnyire Rima vize part-

íán. Lak. kath. és reform.

F. U.G. Koháry Uraság. haj-

dan hiresebb 'a gazdagabb

vala, foldje termékeny , le-

gelöje 's faja elég vagyon.

Rimajiombat , Grosz Steffels

dorf , népes magyar mvs

Hont Várm. mások Gömör

Várm. teszik. fekszik F. és

A. Pokorágynak, Jánoainak

's Tamásfalvának szomszéd-

eágokban Rima vize meí

lett, egy tágas völgynek

közepen igen kies helyen ,

észak felöl magas hegyek ,

keletröl a' Zeherjei , és A.

Pokorágyi szöliök , nyugpt

felöl pedig a* szép tölgyes

erdôk, délre a' térséges ré-

tek vidámitják 's eleveni-

tik szép fekvését. F. U.

©róf Kobàry ее Gróf Fot-

gáce uraságok. Lakosi kath

reform, és kevés evemg

Utszái szép rendben van

nák elintézve , és kövek

kel jól kirakattattak; háza

egyenesen épültek ; négy

szegü piacza jeles. Lakosa:

szorgalmas nyeregjártók ,

guba és pakrótz csinálok ,

ötvösök , gomb 's sinor ko-

tök. Vászonnal, borraI,mar-

hával , szürrel 's más efe*

lekkel való kereskedése vi-

rágzó. Piacza hires.

Kimâa , kevesé isméretes 's

elegendö vízzel böviis tart,

felsö Benguelában Abó Gui-

enea vidékiben Afrikában ,

Lukolo, Sumbi, és Scella

között ; vizei kiilömbf'ele jó

izü halakkal bövelkednek.

Lakói nagyobb részint Fe-

tis imádók. és a' Scheggai

babonaságoknak követöji.

R*/ne/je? , 1. Remesse .

Bimini , Ariminium , ( 44o 3'

43" É. Sz. 30o 12' 36" K. H. }

régi hajdan igen jeles vs

tart.ban a/. Adriai tenger

mellett a' Pápa birtokában

Marechta parti fónak tor-

kolatjánál, széke egy Püs-

pöknek kellemetesen épült,

utszái szépek, vannak több

derék épületek benne és

mintegy 15000 lakosok; ta-

lálhatni itten külombféle

szép régiségeket is mint p.

o. az Augustus Cs. gyöze-

delmi kapúja a' tôle és Ti*

berius Cs.tól épitetett már-

vány hída'Marechtan 'st.ef.

A' vs elöbbi fenyébôlsokat

eiveeztett, figyelmet érdem-

lenek még: a' derék Püs-

pökitemplom, melynélegy

régi kastéllyal, a' Sz. Fe-

rencz templóme a' Mala-

testa sir kôvével , a' sok

szegletü nyilvános piacza

Consoli urnak egy neveze-

tes szökö kúttjál, a' vsháza,

»' tormáúyház, a' magazin
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a' Gambalonga Palota egy gymnasiummal. A'lakosofc;

nyilvános konyvtárral 's t. többnyire a' szántás vetés-

m. Az*n csatornának hosz- bót barom tartásból és kézi

szába mely a' tengerbe vi- mesterségbol keresik élel-

s/en vagyon külsö vsa is meket üzi valamennyirei

és egy az ujjabb idokben ' a' kereskedést és hajókázás-

igen sikéré lett kikötöje., sal is. Martiustók Decem-

melyb* csak kis hajók me- ber kezdetéigaz utazókked-

hetnek azért itten a' keTes- vekért a Weseren által hajó

kedés is már alig érdemel hid megyen.

-figyelmet. / . • Rio, falu Elba Toskánai szi-

"Kimlang , Rimlingen , Castell geten vasbányával. '

Gróíok mvsa 1 Bavariában Rio Вasay , fó a' Bors partoa

Rezat ker.ben lakosi haris- felsü Ouineában.

nya kótéssel foglalatoskod- Rio de Hinque, fó uj Mexicó-

il ak. ; ban Spanyol ész. Ameriká-

Winarzewo , vs Lengyel orsz. ban¿ - 4

ban. Rio de la Hacha, íart. a'Spa-

Ringel, v. Glaserberg , hegy nyol tulajdon Uj Granada

a' Helvetiai Graubünden Al. Kírs.ban déli Ameriká-

kantonban 9775 láb. magas. ban hascmló nevü fó rael»

Ringeloerp, Ringenburg, kis lett ; termékeny tart. még

vs Cleve Hercze.ben Mün- kevés Spanyolok mívelik f

ster határinál. * gyöngy fogással. A' hason,

Ringleben , Eisenachi helység nevü fft vsban vannak ioq»

Thuringiában. házak. j

Bingkiöping , kis vs a' DánRi- Río de la Plata , azaz Ezúst fo-

bemegyóneknyugoti párt- lyó fö fó a' hasonnevü dél|

ján egy tenger öböl mellett

jó rév partal ; a' halászást

hasznosan üzi és a» Osztrea

csiga fogdosást , és keres-

kedik földi termésekkel, ki-

váltképen gabonával Hol-

landiába és Norvegiába.

Ringsted, ve a' Dán Seeland

szigeten. A' Sz. Canut plé-

bania templomában van

nak még sirjai tobb regi

Amerikai Spanyol Al. Kirs^

ban Paraguay , Parana ési

Urucuay fók egyesülésekból

származik (34"D. Sz.J hol

elöször kapja ezen nevefc

Buenos Ayres alatt a' Sze-^

recsen tengerben ömlik.

Nagyszámú kószálai miatt

az egy mást keresztelô fo-

lyók miatt a' hajókázásnak

igen veszedelmes.«an 1UC£ BAIJCI* ivww ¿t^g,* «gell VCO¿DUCZLllt:3» j.

DánKir.oknak Hercz.eknek Rio de la Plata, Spanyol AI.

és más fö rangú szemé

lyeknek.

Ringwood , vs az Angliai Hant

Grófs.ban Alton fó mellett.

Rinteln, Rintelium , ( ч'

20" E. Sz. s6° 43' 39" К. H.)

vs a' Hessen - Casseli rész-

ben SchaumburgGrófs. mel

lett Weser fónál. Széke

egy neití igen jeles fó os-

kolának , bir luth, vsi , és

egy Universitási tempi.mal

44.3 h'. és 2350 lak. és vsi

айв. LEX. IV. DÁK.

Kirs. déli Amerikában Chili

keleti részében a' Riode la

Plata mind két partjánál

fekazik , ész.ra Peru, keletra

az Atlanticum tenger délr*

Magellania és Nyugotra Pe

ru hatarózzak tersége 39035

3fj¡ iWfd. és 900000 1. A'nyu-

goti és északi részehegyes

a.' hol nagy lánczai a' Cor-

dillersnak e' mellett el-

nyúlnak és a' tart. felé tñbb

ágokat eiterjesztenek ke-

4
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ïeti résise temérdek lapá- kecskék, kosenilla bogarak ,

ljokat foglal nagy mive.-

letJen pusztaságokkal, több

mint 6o Leguas hosszaságra,

eok száraz, de èrdôkkel fe-

dett homok kornyékekkel

a' hoi a' föld minden esö

után a' salétromtól fejérül-

ve fellöködik és a' források

és fojók is sósak de legna-

gyobb részint földenagyon

termékeny. A' fokok ezek:

S. Maria. S. Antàl. S. Andrés

kaméleon, szérvasok, özek,

disznók , tengeri nyulak ,

kutyák; eok kigyók, kaj-

mánok , és ritka ma-

darak, méhek, teknös bé-

kák , rákok, 's a't. A' ke-

reskedése igen jeles. Ezen

elöször 1776 támasztott Al

Kirs, tart magában 4 tart.

kat. Déli Peru v. la Plata,

Tucuman, Kel. Chili v. Gu

io és Spanyol Paragvayt.

Lobos. Éghajlatja mivel a* R/"i> de las Palmas, határ fó

mérséklett Déli övezetben uj és régi Mexico között.

fekszik sera nemigenmeleg R/o de Lauricvcha , 1. Amazo-

sem hideg. A' déli szélalig nok foja. •• •

tfú egy honapig esztendö ál- R/o de l Norte ■ f<S ó Mexicó-

tal. A' ny. Szél az Andestöl ban a' 380 É. Sz. alatt mely

feltartóztatván esméretlen.

Fergetegek minden eszten-

dô részben vannait. Az öb-

lök között a' Barregan ne-

vezetes ; vannak több tavak

' is melyek között Pacipa és

Andalgata egy folyó által

öszve vannak kapcsolva.

Ibera tó de la Plata Ura-

uay , és Parana fók között 30

Spany.mfdnyi széles. A' leg-

nagyobb de los Xarayes tó.

Déli részén vannak sos ta

vak. A'legjelesebb fók ezek:

a* Paraguay, Desaguadero,

• Huaranea Levu, Cusu Levu,

Rio Dulce, Marapre, Sal-

ladille, Rio Primero , Se

gundo , Tercer , Quarto ,

Quinto 's a' t. Termései :

arany, ezüst, veres réz, vas,

gyakran több esztendokben

egymás után oly vastag

iéggel fedetik hogy lovak-

kal és szekerekkel járnak

rajta és Dasso de Nortenél

(32o É. Sz. ) a' legterméke-

nyebb kukoricza , és rözs

szántó földekkel, cseresnye,

és füge fákkal és szölö he-

gyekkel kornyékeztetik

melyeken a' legerösebb és

legfinomabb bor tererrl.

Rio dulce, puszta fó , Rio de

la Plata Spanyol Al Kirs ban

déli Amerikáb. az ész. nyu-

gotti bérczekbôl ered del

felé a* Porongos nevü sós

tavakba foly , minden esz-

tendóben ki lép partján ki-

vül és a' körül fekvö siksá-

gokatmegtrágyázza.

yakran nagy tiszta dara- R/o Duro , másképp Mesurá-

okban.tükörgipsz, tenge- do,a' Portugalloktól a'lako

risó. Nagy erdök, ítivevén

Rio de la Platát a' hol sem

fa sem bokor nem találta-

tik. Edes gyümölcsök, nád

méz, len, kender , rhebar-

bara , bor, gabona, patá-

tok , mámok, ipecacuanha

gyapott , tobák , sisák fü-

vek 's a' t. sok szarvas mar-

ha , sok szelid ésvadlovak,

ezamarab, ôszvérek, juhok,

sinak kemény szivüségek

miatt igy nevezett fó a'

Borsparton febö Guirteé-

ban Mesurado fók mellett,

melynek folyamatja mint

egy 1,5 mfdnyi távobágra

ész. keletre felfelé , tudni-

illik a' mighajókázható es»

meretes, folyása, igen sebes

torkolatjánál feküsznek

két k. szigetek.
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Rio Formoso, v. Lenin, fóBe- ból

nin parton felsô Guineá-

ban hihetft képpen fö tor-

kolatja a' Nigernek.

Rio Francesco , fó Brasilia AÍ

Kirs.ban Ameritaban a' dél

nyugoti kornyékekben ered,

foly észak felé és a' 11o D..

Sz. alatta' tengerbe szakad.

Rio-fresco , Szerecsen falu kö-

¡íép Senegambiában Kajor

Kirs.ban Goree szigettelel-

lenben fçkszik. Itten vólt

a' Franr.ziáknak egytárhá-

2ok melly fökepp arra vólt

íiatározva hogy az említett

tartatnak vizzeí. A'

lakosok között vannait sok

mesteremberek kiváltkép-

pen gyöngy árosok , és kô>

faragók , ezekkel eggyütfc

találtatnak itten pamut

szövetek, vitorla yászon fá-

brikák, és agyag, és ko edé-

nyek keszitése. A' kikötö jó

és eröe és a' kereskedés na*

gyon virágzó, mert a' hadi-

hajóseregek és az egész or-

szágnak gazdagságai a' rév

parton ugymint a'kereske-

désnek kôzép partján ösz-

ve jüanek., ( J - TV |V»Mbn«

szigetet eléséggel a' Szároz Rio grande de los ¿pasto/os я

földröl tartsa. fó uj Mexicóban ész. ^me-

Rio das Galinas , í. Hühner- rikában a' Colorado delosv

flusz. Martyrestöl meg nagyob-

Rio Genero^. Janeiro, Hely- bítatván a' Bársony ten-

tartoság Brasiliában déli gerbe szakad.

Amerikában Dulce Parayba Rio Junco , v. Rio del Punte ¿

és Rio Janeiro ( mely in- Parti fó a' Bors parton.

'■ kább tengeröböl mint fó ) mely a' dél-kel. partját for-

fóknál , gazdag kavéban

nád mézben , gyapottban

édes gyümölcsekben do-'

hánybaü, festö fákbanszar-

vas marhákban 's a't.van-

málja a' Cap-Monte tart.

nak (.50° ,5' E. Sz. alatt) a'

legszebb gyümólcsfákkal

körül növe, de hajokázha-

tatlan.

nak 1.32270 lakosi. A' fö vs R/0 de Lagos , azaz távifó a'

*!,?elyt.ban ée egész Bra- fog parton felsö Guineában

siliában.

R/o Janeiro, v. S. Sebestyén

( az utolsó tulajdonképpen

csak a'felleg várnak nevé)

32° .54' 10" D.SZ. 335O N.H.5

a' Santa Cruz , és Lozia e-

rôsségek által védetik Rio

Laho foknál a' tengerbe öm-

lik, igy neveztetett mert

kevéssel a' torkolatja elött

egy kisszigéjtetformáj. Egy

hasonnevü fó van a' Rab-

azolgák partján, Felsô Gui

neában.

Janeiro mellett fek.szik e- Rio de Lorenzo Marquez, Mar-

geszségtelèn . környekbem quez fó a' Caplandban déli

A* rabszolgákkal eggyütt Afrikában a' Lagoa öbölbei

lak 60000-re becsültetnek, szakad.

és most széke a' Királyifa- Riom, (45o 51' E. Sz. 26° 46'

jmháoak a' fö országi gyü- К. H.) vs és kerületi föhelv
— — ~ CJ Oí "

lekezeteknek , és egy Püs-

ftoknek. Itten vannak kü-

ombféle szerzetes és épá-

cza klastromok , csillag

vizsgáló torony,füvészkert,

íok szökö kútak mellyek

íátni méltó árkolat által

Cgy közel lévô hegy csúcsá-

—* j
Francz. Puy de Dome

oszt.ban 13,830 1. egy dom-

bon Limagnéban , szépea

fekszik jól épült , és jeles

több fabr. mint piskóltra,

kenderre, dió- olajra, gya-

pot materiérá fÖkep Sia

moise és Serge're (gyápotfc

t9*
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materia nemeî) basin, sáhos magát azon sürü erdovel ,

vászon keszkenökre, gyer- mely mind a' két partján

tya tartókra ; azon kivül fekszik.

tengeri baraczkal pásté- Río Jado , v. Kors , Parti í'ó

tommal , gabonával , Ьог- a* Bors partem Felsö Gui-

ral gyümölcsel kenderrel , neában melynek torkolat-

len mag-és dió olajjal, fü- jában egy szig. fekszik, me-

szerszámokkal kissebb por- íybe a' Normandok mar a*

fcékákkal barommal , fad- 14 században Kis - Dieppe

gyúval, borrel gyapiúval nevti szállitványt a' mint

's a' t. szembe tünö keres- mondják , helyeztettek.

kedés üzetik. R/o da Volta , azaz szökö fó

R/o Mara, v. Massa, fó a' mivel torkolatjánál a' vía

Bors partori Fel. Guinea- zuhanásnak egy nemét for

ban Monte foknál. málja , Parti fó az arany

Río Mayor , falu Portugalliai parton Fel. Guineában.

Estremadura tartom.ban Viiotto , tó ny. Indiai Jamaica

egyetlen egy só forrással szigeten, sok vizet magába

egész Portugalliában. vesz és semmi látható ki

R/on Fachs, Fasch , hajdan folyása nines. A' ki gözöl-

Phasis fó Georgiában Asiá- getése által só készítetik.

ban a' Caucasusban ered és R/o«w , kis Hollandiai sziget

torkolatjánál a' feketeten- (most a' Belgyiomi Királyé)

gerbe több ezigeteket for- Malava tenger zúgonn kel.

mál. Indiában.

Río JSegro , azaz fekete fó a* TUpa , fó Jutland fél szigeten.

Spanyol Uj Granadai Al- TUipa Tranzona, kis vsAnconai

Kirs.ban déli Amerikában Markban a' Papa birtoká-

Cassiaquari által, mely egy ban.

ágaaz Orinokónak evel ösz- R¡pabottoni,vs a' Nápolyi Ter-

ve kapcsolódik. ^ ra di Lavoro tart.ban 2316

Río Nunez , v. Nounez , Partí lak.

fó , mely Senegambiának Ripen , I. Ribe.

kôzép Afrikában déli ha- Riphaei , m. Scythiai bérezék

taráúl szolgál. Eur. Sarmatiában , a' Sz.

R/o d l Punte, i. Rio Junco. uek¿4—7o»ig fekszenek dél-

R/o d«s "Reyes, azaz Királyfó rol északraobü nevet isvi-

Caplandban déli Afrikában selnek.

■ъ? Lagoa öbölbe ömlik. Ripoli , kis vs a' Spanyol Ca-

R/o Sesto, v. Sostrojtulajdon- talonía4art.ban a' Fresse-

képpen Sextos, nagy igen ro és Ter mellett.

szép , hajókázható Partí fó Rippoldsau, Fürstenbergi vs

a' Borsparton Fel. Guineá- Badenben , sávanyú viz for-

ban,szélestorkolattalugyan, rással.

de a' mely azoraba a' ko- Rippon , Isurinum , vs az An-

szálak miatt veszedelmes e* gliai York Grófs.ban egy

teszi a' béhajókázást. Ezen halmon azüre mellett posz-

fóban találhatni gyémánt- tó és sarkantyu fabr.kal.

hoz hasonló kovecseket.^ _ Risano, vs Dalmatiában Cat-

R/o Sueiro- da - Costa, v. Issini taro ker.ben a' hasonnevü

fó Issini Kirs.ban a' Fog tenger öböl mellet, egy igen

parton Fel. Guineában tor- magas koszálon fekvókae-

kolatja meg külömbözteti téllyal.
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Risano , Rhicinium, kis fóls- köto Cuxharfen ав esz. ten-

triában mely északfelé Ca- gernél melly minden ha-

po d' Istriában felül a* ten- jóknak bátorságds mene-

gerbe szakad. t dékül szolgál.

Risborough , helys. az Angliai Hitzing , Német falu Sopron

Buckingham Grófs.ban a* Várm.ben , tulajdon pléb.

Brittusi elö idöböl való ma- val, erdöji, és k&szén bá-

radékokkal. nyáji jelesek.

Rise, v. Irrissa , (a'régiRhi- Ritzlihorn , 10175 lábnyí ma"

«m) Igen virágzó tenge- gas hegy a' Helvetziai Bern

4A|ÉÉfekereskedô vs a' Török kantonban.

Bsan tart.Ásiában a'fe- Riudomt , (4i° %' Ê. Sr.. ij9

9jH£enger mellett 30000 1. 43' K. H.) vs a' Spanyol

kiK között 3000 Görög еэ Catalonia tart.ban 2400 1.

Ormény egy szép tágas es Riva, 1. Reif.

mély révparttal ieles vá- Riva Pretso Chieri , Ripa, vs

szon fabr. eleven a' keres- Piemontban a* Po mellett

kedése is vászonnal rézzel, 8270 1.

kenderrel , czérnával , vi- Rivarolo , vs Piemontban a'

asszal, diókkal magyarók- Doria altea mellett 51,70

kal. 'sa't. lak.

Riso Carputso , fok Cyprus szi- Rive , I. Ouchy.

geten. -Rive de Gier , v¿ a' Francz.

Rissay , egy я z Orcadi szige- Loire osz.ban 4260 I. Van<

tek közül Scotia mellett. üveg fabr. es koszén bá-

Riszdorf, Ruszkonocz , egy a' nyája.

16 vsok közül Szepes Várm. Rivcllo , ve a* "Nápolyi Basi

ben a' Tiszán innen , mint- licata tart.ban ,534o I.

egy 60 h. es 204 kat. 449 Riveeahe* , Rivae altae, vs a'

luth. 1, kik mind öszve Né- Fran, kelüti Pyraeneae oszt.

metek és szántásvetéssel , ban 2000 1. terem itt sok

vászon szövessel és fa ke- olaj , és derék muskát bor.

reskedéssel foglalatoskod- Rivoli, Ripulae, vsPiemont-

nak. ban 6 Oíase mfd Turintôï

Ritschein , к is fo alsó Stiriá- 5070 1. esméretes az 1797

ban. Grätzi ker.ben Sinabel- Januarius 14-kénvolt csata

kirchentöl nem messze ered által melytöl a' volt Fran,

foly kelet felé , egy dará- Marchall. Massena Eszlingi

big Magyar orsz. és ezen Hercï. Rivolii Hercz. nevet

ker. között határt formál viselt.

és Fürstenfelden alól a' Fei- Roa , kis vs a* Burgos Spa-

stritzbe szakad. Azon hosz- nyol tart, ban a Duero mel-

szú síkeág melyen keresz- lett , erosvárral, Ittenholt

tül megyen Ritscheinthal- meg 1517 Ximenes Cardi-

nak neveztetik. nál. '

Rittberg, 1. Bietberg. Roanne, Rodumna , (46a 4' E.

Rittenbeck, Dániai telepedés Sz, 21o 24' K, H.).vs és ker.

Gronlandiában. , ti fo helv^j^oire Fran, oszt,

Ritzebüttel, (.52® ■ 5»' 8" E. S г. ban а' ЩЁР bal partján ^

26Э 20' 48" К. H.) helység melly ittWzd hajókázha-

14 mfd Hamburgon alul az tó lenni 6992 I. Itten van-

* azAlbis ész. tengerbe foly- nak több gyapju , gyapott,

tánal hol Van a* tágas ki* vászon , czérna , haló
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más fabr.Kiváltképpen fon- renti öböltöl nem messze

tos a' kereskedés, mert e- egy hasonnevü toronnyal

zen vs ama két nagy vsok a' tengeri tolvajok eilen

között Nantes és Lyon kö- veló védelemre.

zött oly hely, melynek jus- Rocca Morsind , vs Terra dl

sa vagyon az által meno Lavoro tart.ban 3910 1.

portébálmak ideig való Kocca Piafa, vs Piemontban

megállítására hogy a' ki- 2100 1.

nek tetszik azokból vásá- Rocca San Felice , vs Nápoly

rolhasson vagy azon porté- orsz.ban a' tulsó

kákból a* maga emberi ál- 2odo 1.'

tal tovább vétetthessen. Rocca Secca, vs Nápol

"Roanoka , hajókázható fó ész. ban a tulsó Herczs. I

Amerikai és7„ Carolina sza- Rocca Vione , vs Piemc

bad tart.ban , a' kék he- 2700 1.

gyekböl ered Virginiában. "Roce '¿a , kis vs a' tengermel-

RoAa , Spanyol mérték , 25 lett Nápoly ors'/.ban a' tul-

fontnyi. so Calabriaban, itt a' klá-

"Robbenv. Foka tziget , Capland- ris fogdosás jeles.

band a' Cap ker.ben az Ör- Róndale , vs Angliai Lanca

dögöbölnek bé nyúlásá- Grófs.ban Hoeh fó mellett

nál a'szembetünó borjúfó- looool. és fabr. Boy'ra Ser-

ka fogdosástól melly itten ge're flanelre , kalapokra ,

üzetett , nyertô nevezetçt. çs más tárgyira a' gyapju-

Robel, 1. Roebel. nak és pamutnak mellyek-

"Robiñet , 1. Aude. , nek készítésében ezen egész

jioobinñoods öböl, (54o 15' E. ko'rnyékfoglalatoskodik. A'

Sz. 17' K. H.) tenger.öblök kereskedók kereskednek az

az Angliai York Grófs.nak által Londonban és közve-

partján , rríellette vannak tetlenül Portugalliába is.

timsó bánya, halász lak- Roche, kis hely a* Helvetiai

helyek és halpiaczok. Bern kanton.ban, egyetlen

Robogh , kis vs Irrlandi Don- egy sóforrássalHelvetiában,

negal Grófságban Ulster melly esztendónként 10000

tart.ban Püspökseggel. mázsát fizet.

Rocca d' áspide > vs Nápolyi Roche, la, Rubes Allobrogum,

Terra di Lavoro tart.ban vs a' volt Francz. Leman

2600 1. oszt.ban most egy azon ne-

Rocça di Baldi, vs Sabaudiá- vü Helvetiai kantonban

ban 2140 1. 2450 1.

Rocca di Mondragone , Herczs. Rochehernard , la¿ vs a' Fran,

a* Nápolyi Terra di Lavoro Morbihan oszt.ban 6270 1.

tart.ban. Rochechouart , kis vs és kerü-

Rocca di Pagliano , 1.' Pagli- leti fft hely a' Francz. fel.

ano. yienne oszt.ban a' Charen-

ftocca di íintra, fok Portugal- te forrásánál 1450 1. keres-

liában a' Tejo torkolatjá- kedik.

nal. f . Rochefaucault , (45° 44' É. Sz.

Rocco Forte , v§ j&Lbaudiában т8° i' К. H.) vs a' Francz.

2,520 1. w Charente oszt.ban a? Tor-

Rocca imperiale, helys. a'Ná- donere mellett egy kasté-

polyi Basilicata tart.ban lyal 2590 1. és timársággal.

Calabria határinál , a* Ta- Roche/ort, Rupifortium , (4,5»
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vé és kerületi fö hely a' Fr,

also Charente oszt.ban a*

Charente jobb partján 4

Francz. mf'dnyire ennek a'

tengerbe való torkolatjától;

nagy , szépen és rendessen

van építve; 1,5000 felyül van-

nak lak. bir egy hadi rév

Earttal,2 ispitályalmellyek

özül egy a' tengeri hadi

hajósok számára készült.

A' legheve/.etesebb figye-

lemre méltó dolgok ezek : a'

Parádé piacz , a' hajdi

pompás Intendance , az i-

szonyú nagy teng.tárházak,

a' ha jó ¿pito helyek, a* fegy-

verlár a* szép kaszárnyák,

a' kütélvero út , a' vitorla
vászon fabr. Js a' t. Minden

igen pompás és nagy. A'

Iti kötö nagyon alkalmatos,

- «93 -

H.) kalmas és jól meger6sítet&

kikötövel és hajó építo he-

lyekkel ; széke egy tengeri

Prefectusnak , kereskedésí

tôrvényszéknek, Al-hajóká-

zási oskolának , kereskedé-

si tanácsnak. 's a' t. Tarta-

nak itt nád méz, éshalzsír-

fôzéseket hitván porczellá»

fabr. és tengeri sóbányá-

kat és csendes idökben ele

ven kereskedés üzetik Arae-

rikába, és nyug. Afrikába

kiváltképpen borral.

hajdani Rochester , Rossa, (^4Э 26' E.

Sz. 18o ю- К. H.) az Angliaî

Kent Grófs.ban a' hajókáz-

ható Medway mellett, mel-

lyen itten egy ko hid va-

gyon 6000 I. egy Püspöki-

templommal , és vizicsi-

ga fogdosással a' Med-

wayból.

jól meg erösitett ésugyké- Rochester , vs az ész. Ameri-

ezült hogy a' hajók a* par- kai New-Ham shire szabad

tot surolva áihat.nak meg tart.ban Strafford Grófs.

benne; Itten van egy torn- ban 2860 1.

löcz is a' Gálya rabszolgák Roche sur Yonne , I. Napo-

ezámára. Van egy nehány leon.

fabrikája. A' kereskedés Rochetta , vs a* Nápolyi Ter

szembetünö, Itten van szé

ke egy Al Prefektusnak ,

Polgári , és kereskedés tör-

vény széknek felsö hajóká-

záei oskolának, orvosi ten

geri oskolának és egésségi

ra di Lavoro tart.ban 4120

lak.

Rochetta del Tanaro , vs Mont-

ferrat Herczs.ben Aqui tart.

ban a' Tanaro mellett 251c»

lak.

intézetnek tengeri Prefec- Rochlitz, kis vs Szász Leipzi

Commendansnak ,

Épító mesternek

tusnak ,

tengeri

's a' t.

Rochefort, Sur Loire vs Fran.

Mayenne és Loire oszt.ban

2400 1.

Rochefort , kis vs a' Francs.

Sambre és Maas oszt.ban a'

Lomme. mellett egy kas-

tályal.

Rochelle , la Rupella, (46o

9' 33' É. Sz. 16° 30' ,58" K.

H ) jeles tengeren kereske-

do vs kerületi fô hely Alsó

gi

Mi

ker.ben , a' Zwickau!

ulde mellett mellyen négy

6zegü kövekböl álló hid álfc

vezet 431 h. 2070 I. és egy5

kószáli kastéllyal, vannafe

gyapju, gyapottés selyem

materia fabrikáji és közel'

kbbányáji. Kornyékében

találhatni jáspist is kale е-,

dont és más szép köveket.

Rfichsburg , lakó kastélya a'

Schönburg Roehsburgi -li-

neának 1 i/à mfdrs Roch-

litztól a' Muida mellett.a

Charente oszt.ban a' tenger Rockingham t vs az Angliai

mellett 17400 1, egy igen al- Northampton Grófs.ban egy
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régi kastélyal. lyek Sanda es Teuteberg

Rockingham , Grófs. ész. Amer. erdön által folynak, А/. el-

ban Newhampshire szabad so nevét vérszínü vizétôl

társaságban , Concord nevü vette, a' másik pedig azr

f6 vssal. embercsontoktól , mellyek

Rocovfa , Török Palánka Ser- ottan mindenfeie fegyve-

biában a' Dunától nem rekkel es pénzekkel Julius

messze. Császár es Augustus képei-

Roçroy , Rupesrégia, C49° 55' vel találtatnak.

É. Sz. 24O u" K. H.) vs es Radenberg , vs Schauenburg

ker. fô hely a' Fran. Arden- Grófs.b. ,Westf'aliában;Hes-

ne oszt.ban erdövel körül sen Casselhez tartozik , egy

vett síkságon 28700 1. kellemetes völgyben mel-

%oda , kis, vs és kastély az AI- lyet magas hegyek környe-

tenburg Herczs.nek Gothai keznek , templommal , és

részben. 900 L kik részint a* Ma-

Roda , kis vs a* Spanyol Ca- scho nevü só aknáhól és

taloniatart.ban Ter fó mel-» némely kézi mesterségek-

lett. V , , böl táplálódnak , ezen só

Roda, (6t° 8' E. Sz.} Orosz akna a' Sooldorfíval öszve

rakodó hely a' Cook beha- van kapcsolva.

jókázásának nyugoti part- Boden machem , Rodenmark

ján Kenayzi ker.ben ész. A- vs és hajdan Badeni urad.

merikában. a' Luxemburgi Herczegseg-

Röda, 1. Roeda. ben.

Rodach , kis fó melly Sonnen- Rodheim, Hanaui vska Wette

bergen felyül Sachsen-Mei- rauban.

ningenben ered Neustadt- Rodenberg, 1. Aardenborg.

fcál , és Monchrôdennél az Röder, 1. Roeder.

ottani tavakon által Oesz- Rodewisch , vs Szász orsz.ban

lau mellett , keresztül me- Voigtlandi ker.ben 400 h.

gyen és az Itschel eggyesül. sárga réz bányával és tora-

Rodqch , vs Goburgi Herczs. pák fabr.val.

ben a' hasonnevü fó mel- Rodez, I. Segodunum, I. Rho-

lett 277 h. 1.320 1. egy kas- dez.

télyalés egy Her. ménessel. Rodisfurt , falu Cseh orsz.ban

Rodach , 1. Raudah. Ellenbogeni ker.ben az Eger

Rodaun , mvs Austriában az mellett 33 h. mellynek

Ens alatt Bécsi erd& alatt szomszédságában van a' Bo

léro fertályban , ércz-üveg kor savany , egya'ritkább

(smalet) fabr. vizek kôzé számláltatott sa-

Rodaune, kis fó Pomer eilen- vanyú vrz forrás.

ben melly Danzignál a' Vis- Rodna , Raden falu Erdélyben

tulába ömlik. Beszterczei Vidékben , a' 2-

RSdbye , 1. Roedbye. - dik Oláh regiment' ker.ben,

Rôdetheim, 1. Rvedetheim. gen derék savanyú vízzel,

Roddetin , hajókázható tó Uc- és jeles vas bányával.

kermarkban mellyböl Ze- Rodondo , (39Э 4' D. Sz.) kis

denick felé a' Hafelbe me- koszikla sziffet Wilson fok

hetni. . elött uj Hollandiábap.

Roden, 1. Appenzell. Rodosto, Tejur-Daghi vs a'

Rodenbecke, és Knockenbecke, Török Rum Hi tart.ban a*

két kis fók Paderborni Her- Marmor tenger partján ,

_ czs.ben Westfaliában mel- Gallipoli tenger szorúlatki
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menetelénél ; lakia egy Gö- Reeder , Iiis fó Meiezenben,

rög érseknek , szölöt mí- melly Bischofswerdában e-

vel es kereskedik gaboná- red , Saithaynnál az Elster»

val. * be foly és ó , 's uj Röderre

Rodriguez, v. Diego Rut, (19o különöztetik.

до» Ë. Sz. 8o° 52' К. H.) Roem , l, Romoe.

Fran, sziget kel. Afrikában Roemel , Frankfurt Main mel-

mintegy 6 órányi hosszú lett.

és 1 órányi széles nem cse- Roemhild , Tisztség Henne-

kély ugyan , de laktalan. bergi Grófs.ban 2 □ mfd

Itten a' tengeri teknös bé- nagy, melyböl Sachsen Mei-

kák nagy számmal vannak, ningen 2/3 és Sachsen Co-

és tengeren hajózóknakfris- birrg 1/3 bir, benne van

sitésül szolgálnak eszten- Roemhild, vs Gleichberg szom-

donként nehány hajókkal szédságában 182 h. és 1550

vitetnek Ile-de Franceba is. lak.

Roebel, vsMtklenburg-Schwe- Roenne , Rönneby, Rottum,

rinben a' Plau'i és Müritz kis vs Bornholm Dánszige-

tavak З20 h. és 1610 1. ten 2130 1. van egy megerft-

Roeeze , (Nagy) Groszrau- sitett, de nem mély kikö-

schenbarh, TôtmvsGomôr töje.

Várm.ben sok vashámori Roenneby , Rotneby, mvs déli

vannak ; erdeiben tartoz- GotlandSwéd tart.ban mely-

kodnak szarvasok , zergék , nek lakosi polgári jussaï

medvék, farkasok , borzok, birnak Carlskronában, egy

és vadmacsfták. A' körül- révparttal és egësséges for-

fekvó hegyeken találtatik rással , vannak fegyver ,

kristály , topáz és az ujjo- bör , papiros, keményíto,

nan fei fedeztetett ércz, a' posztó » szappan , és gyer-

Tellerium. A' lakosok ta- tyatartó fabrikáji és nád-

kácsok, fazekasok, posztó- mézfózése, a' vs kereskedést

csinálók , és deszkával ke- is üz.

reskedök. Van egy kath. és Roer, fó Westfaliai Herczs.

evang. temploma , az pvan. ben melly Mark Grófs.gon

több mint 270 familiákból megyen keresztül és Duia-

állanak. burgnál a' Rajnába öralik.

Hoeda, Rötha vs Szász orsz. Ettöl vette egy Bergi oszt,

ban Lipsia ker.ben; itten nevét melly a* Nassau Orá-

vannak pipa agyag bá- niai Hernzegséget, Siègent,

nyák. Dillenburgot, Hudaraar, Be-

Roedbye , tengeri vska és ki- ilstein és Dormund uradal-

kötö a' Dán Laaland szige- makkal eggyütt foglalja

ten ; kereskedik gabonával, magában.

és az által menetel helye Roerort , Ruhrort , kis vs Cle-

Femern , és Holstein szige- ve Herczs. ben a' Roernek

tekbe. Rajnába való folyásánál ,

Waedelheim , nagy helys. a' gyapott fakr.val , najó é-

NiddamellettegyKormány- pítéssel, és kôszén kereske-

széki kastélyal , melly a' déssel.

Gróf Salms Rodelsheimé.ki- Roer, 1. Ruhr. .

nek birtokai a 1/2 □ mfdön Roeraas, vs a' NorvegiaiDront-

¿297 1. számlál , a' Hessen heim Megyebéli tisztségben

nagy Herczs.ben. ft' ßlammen méllete ^оод
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1. a'Iegdurvább , és legma- he Bartenstein Herczegi

gasabb kornyékén az orsz. tiszteég a' Tauber mellett

nak , mert a* tenger lapján a' Wiirzburgi Herczs.ben.

felyül 8936 lábakkal emel- Roed, kis orsz. fejedelmi vs

kedik, ésa' hideg ollynagy Austriában az Ens alatt

hogy gyakrannyár kôzepén Manhard hegy alatti fer-

isa'marhaa'hidegmiattel- tályban a* Rötzach mellett

vesz.Itt van a' leggazdagabb hires a* szölö mivelésrôlés

veresréz bányája az orsz.nak szölövel való kereskedésrol;

melly 200 embert foglalá- tartományi tórvény szék-

toskodtat. kel pléb.val , és 135 h.

Roermonde , 1. Ruremonde. Roe/*, vs a' Bajor országi Re-

Roeschütz , Röschitz mvs Au- gen ker.ben a' Schwarza

etriábanaz Ens alatt fekvö mellett 115 h. 1800 1. egy

tart.ban a' Bécsi erdö alat- posztó fabr. kereskedik len-

ti fertályban a' Bulkának nel, vászonnal , és jeles ba-

déli partjánál egy tart.nyi rom vásárokat tart.

torvény székkel, és pléb. Regasen, ve a' volt Warschau!

val. Fosen oszt.ban egy tó mel-

Roeslau, kis fó Baváriában lett 317 h. és 3440 1. van

melly Fichtelhegybólszár- posztó fabr.

r.iazxk Wonfiedeinek elótte Roggefeld, (felsô , kôzép, kis,)

megy és Schirndingen alól hegyi lap a' Karro sikság

i mfdel az Egerbe szakad. mellett Caplandban Stel-

Roeskilde , 1, Rothschild. lenbosch ker.ben ; télben i-

Roessel, (540 2' 33" E. Sz.380 gen hideg, jeles szép ló te-

48' 8" K. H.) vs kel. Prus- nyésztetéssel.

eziában Hilsbergi ker.ben Roggenburg, (48° 16' 17" E.

1298 h. 2450 1. kastélyal, fe- Sz. 270 53' 7" K. H.) mvs

nyíték , ¿a tébolyodottak Baváriáben 111 ker.ben a*

házával , és egy kath. Gym- Günz mellett 1800 1. a* tart.

nasiummal , kereskedik fo- nyitórvényszéknek ésSzám-

nállal. tartóságnak helye.

Roetha , 1. Rôda. Rohadich , 1. Arrohadsch.

Roeulx, Rodium , Rethia , vs Rohandrianok , egy klasszisa a'

Hennegauban 2070 1. Ramini Zafienek Madagas-

Roethelttein , falu felsß Stiriá- kar szigeten kik tulajdon-

ban Brucki ker.ben a' Mur képpen való uralkodóji és

mellett, egy helybéli Ka- fejedelmi a' tart.nak a' kik-

pellaniával, és pósta vál- nek nem szabad más klas-

tással. Kôrnyékében sok ve- szisbéli emberekkel enni.

res fejérrel elegyes már- Rohatschow , vs a'Dneprmel-

vány töretik , melly utszák lett az Orosz Mohilow Hely-

rakására fordítatik. ' tart.sgok.

&oethelstein, kastély felsô Sta- Rohillas , 1. Afghanok.

jerorsz.banJudenburgiker. Rohitsch , orsz. fejedelmi mvs

ben , Admont (Institutum) alsó Stajer orsz.ban Cilli

iartozik egy látásra' méltó ker.ben 100 h. Horváth orsz.

kösxalban kimetszett pin- határánál, bir jeles sava-

c/.ével, vasbányával, és oU nyú viz forrással, melly

vasztó kemenczével a'szom- gyakran látogattatik , és

szédságban. szélyel küldetik , kürnyé-

Roetifigen , kis y» és Hohenlo- kében jó kbszorü bánya ta-



láltatik.

Ronlu , patak Cséh orsz.ban

gazdag pisztrangokkal a'

Szász bérczekben eredHirn-

•chestaadt faluhoz kozel

foly , délfelé Neudektöl , uj-

és ó Rohla elött és utolyá-

ra Fischern falún alól az

Egerbe szakad- Nagy ki á-

radási által gyakran iszo-

nyu pusztitásokat okoz.
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Rokitzan , ezép kir. vs köfalak-

kal körülkeritve Cseh orsz.

ban Filseni ker. ben Klaba-

wa patak mellett 291 h.

Postahívatallal , egy Dé-

kány templommal. A' lak.

Németül és Csehüi beszél-

nek , a' szántás vetésbol és

az itteni vasbányákból é-

l$dnek, A* vsi kozséghez

tartoznak 10 faluk.

Rohr , hajdani klastrom Ba- Rakium, pléb. falu Braun-

variában Regeni ker.ben schweig Her. 79 h. 500 1. és

esméretes az 1809 April. 19 posta váltással.

és iokán volt csatáról. Rokolax , kis vs Careliában.

Rohrau , mvs Ausfcriában az Finnlandban.

Ens alatt a* Bécsi erdô a- Rvkolle , egy ága az Sierra-

latti fertályban , tartomá- Leona fónak a' Sierra-Leo-

nyi torvényi székkel és or- nai parton.

szág fejedelmi pléb.val. El- Rolands Bresche > nevezetes

sö szüiötti öröksege Gróf. (passus) a' dél.keleti hatá-

Harrach familiáiának igen - =

szép kaslélyal, Lajtha fó

mellett.

Bohrkopfi 3633 lábnyi magas

hegy Schwarzwaldban, Ba-

deni N. Hercz9.ben.

Rorthal , szép és termékeny

völgy Schwe-lendam falu

szoraszédságában Schwel-

lendam ker.ben Capland-

ban.

rinálAragoniaSpanyol tart.

nak Bielsa mellett ; a' kö-

szál fal 3—.600 lábnyi ma

gas és a' nyilás tsak 300

lábra terjed.

Rolle, helys. egy kastélyalés

ásványos forrással Waad

kantonban, Helvetiában, a'

Genñtónál régen uradalom

volt Pais de Vaud-ban és

Bern kant.hoz tartozott.

Roibon, vs a' Francz. Isere Röm, 1. Roem.

oszt.ban 2410 1. R6ma> nagy, pompas és ha-

R.o¡sieret vs a' Francz. Saone

oszt.ban 2760 1.

Roitsch , vs Szász ofsz.ban

Wittenbergi ker.ben 160 h.

268 1. harisnyá kotésekkel.

Ráka stigetci , 1. Füchsen insel.

Roketnicz , köfalatlan vska

Cseh orsz.ban Königinngra-

tzi ker.ben Rokitenka pa

tak mellett 64 h. egy kat.

pléb. templommal , és pa

piros malommal.

Rokfalva'y Rachendorf Gömör

Várm.ben a* lakosok juh te-

nyésztetésbol , és szekere-

zést illetö dolgokból élnek,

ençedik magokat használ-

tatni a' bányákban ia У&Ц

papiros malma. . .

taimas vóltára nézve, haj

dani állapotjában világ csu-

dája volt , azért Caput Or

bis, Gentium domina, Lux

Orbis terrarum , sterna re-

rum pulcherrimarum , Ver

tex mundi , Prima terrarum

's t. ef. nevezetekkelköszön-

tett. F5 vs vólt a' Latinusok

foldén Tiberis partjain fel-

emelkedett dombokon ; ró-

la , mennyire a' régi írók-

nak értésére szükséges ,

ezek tudniralók fôképpen :

1) dombjai (colles) vóltak,

a' Palatinue > Coelies , Ca-

pitolinus (v. Tarpeius) » A-

ventinus , Viminalis , Qui-;

rinalis, és Esquilinus. Ezek^



hoz járultak utóbb a' Jani-

cuius és Vaticanus is. Hét

donabjaitól Septicollis ne-

vetis viselt. i) Tá ijéki (Re

giones) az ô jelessegeikkel.

I.) Porta Capena ; itt Vicus

honoris et virtutis ; Máes

Martis, Minervae, Tempe-

statis, thermae Severi, Com-

modi ; arcus Veri , Traiani,

Drusi. II.) Coeli montium:

itt Regia Tullii Hostilii ,

Mica áurea , ludus matuti-

nus , et Gallicus. III. ) Isis

et Serapis : itt Amphithea-

trura Titi , Trajani , Philip-

pi. IV.) Templum Pacis : itt

templa pacis, Veneris, Fau-

stinae ; via sacra, Sacri por-

tus, Sororium tigillum, Co

lossus, Meta sudans. V.) E-

equilinus: itt Nimphaeum

D. Alexandri , aedes Vene

ris Erycinae, campus Esqui-

linus , et Viminalis , Miner

va Medica , thermae Olym-

piadis. VI.) Alta Semita :

itt vicus Bellonae, templum

salutis, Apollinis etElatrae,

Florae , circus Florae, Capi-

tolîum vêtus, templum Qui-

rini , thermae Diocletianae>

Constantinianae. VII.) Via

lata : itt cohortes VII. Vigi-

Ium , templum Solis , Por-

ticus Constantini , templa

nova Spei, Fortunae , Qui-

rini. VIII.) Forum : itt Ro

stra , aedes victoriae , Opis

et Saturni, Vejovis, Juven-

tae, Jovis Tonantis , Martis

ultoris , Herculis , Mautae ,

Vertumni ; Sacellum pudici-

tiae, patriciae , templa Ju-

liiCaes. Castrorum concor-

diae , Vestae , Penatium ,

Romuli, Jani , T. Vespasia-

ni, Carmentae», Jovis, Mi

nervae ; Ficus ruminalis ,

Milliarium aureum , Pila

Horatia , Puteal Libonis ,

Regia Numae, Fora Caesa

rs i Awgusti , Trajaqi , Bo-

arium, piscarium , Cohor

tes VI'. Vigilum, Lacus (Зиг-

tius, Umbillicus urbis , Ba

silica Paulli , Columna Tra-

jana, porta Carmentaiis ,

Asylum , horrea germani

ca, Capitolium, career Tul-

lianus. IX.) Circus Flami-

nius : itt aedes Apollinis,

Herculis custodie , Vulcani,

Juturnae, Bellonae, templa

Bruti Callaici , D. Antonini,

Boni eventus , Pantheon,

Iseum , Serapeum, porticus

Philippi Octavii , stabula

IV. factionum , theatrum

Balbi , Marcelli , Pompeji;

villa publica, campus Mar-

tius , sepulchrum Augusto-

rum, Columna D. Antonini,

thermae Hadriani , Alexan-

drinae, Agrippae. X.) Pa-

latiumt itt delubrum Jovis

Statoris , Matris Deum, Ju-

nonis Sospitae, aedes Apol

linis , Viriplacae , Rhamnu-

siae , Jovis Victoris , T)ijo-

vis, Fortunae respicientis ,

templum fidei , casa Romu-

li , domus Augustana , Ti-

beriana, Auguratorum ; Cu

ria vêtus , Septizonium Se

veri. XI.) Circus maximus:

itt aedes Ditis, Cereris, Ve

neris , Portumni, Murtîae,

Consi , Pietatis , Junonis

Matutae , templa Mercurii,

Castoris, porta trigémina,

ara maxima, forum Olito-

rium , columna lactaria,

XII.) Piscina publica : itt

.¿Edes bonae Deae , Fortu

nae mammosae , thermae

Antoninianae , Cohortes III.

Vigilum. XIII.) Aventinus:

itt aedes Consi , bonae De

ae , Minervae, templa Lu-

nae, Dianae, Libertatis, Ju

nonis Reginae, Armilustri-

um, thermae Varianae, Doli-

olum, Scalae Gemoniae, fo

rum pistoriuui. XIV.) Trans

Tiberim : iEdes Jovis, Msqvl-



lapii , Fauni in insula ;

templum fortie fortunae ;

Naumachia, Janiculum, Ba-

lineum Priscillianae, Sepul-

chrura Numae , Cohortes

VII. Vigilum , castra lecti-

cariorum. 3.) Kapuji (Por-

tae) Romulus csak 3 v. négy

kaput hagyott maga után¿

a' vs kiter jedésével , a' ka-

puk 37-ig számosodtak. A'

nevezetesebbek e' követke-

zôk : 1) Tiberisen innen : I.

P. Flumentana, a' mellet-

te levó Tiberis folyótól vet-

te nevét , máskép Flaminia

nevet is viselt, mivel innét

ment ki a' Flaminius útia.

II. Collatina P. CollatiaSa-

binus vstól vette nevét, Au-

relianus Cs.tól elváltozta-

tott , és innen P. Pinciana

nevet viselt, a' közel levo

Pincianus palotától. III.) P.

Agonensis , mivel az Ago

nía (bajvívás) mellette kez-

dödött , Quirinalis nevet is

viselt a' hegytöl , mellyen

feküdt, és Salaria, mivel

a' só ez által hordatott Sa-

binusok' fôldére. IV. Vimi-

nalis P. ezen nevü hegyen

feküdt. V. P. Gabina , vagy

Gabiusa, mivel Gabi vsába

vezetett, és Tiburina , mi

vel e' vsba is vitt. VI. P.

Esquilina , melynél a' ha-

lálra szententziáztatottak

kivégeztettek , 's a' holtak

tetemi porrá égettettek kb-

zônségesen. VII.) P. Goeli-

montana , Coelius hegyétól

neveztetett ej , egyszer a'

menkö beléütott. VIII. P.

Terentina « utóbb Latina.

IX. P. Capena ,' utóbb Ap-

pia , ennek utjától. Ahoz

közel esett JEiea virtutis.

X. Trigémina, mivel a' 3.

Horatiusok ezen mentek kî

. *s bé ; utóbb Ossiensis ne

vet viselt Ossia vstól. í.)

Tiberisen túl : XI» P. Nava-

lis , utóbb Portuensis , mi*

vel Ostiai révhez vezetett.

XII. P. Tontinalis , utóbb

Septimiana , Septimius Cs.

ferdö kútjaitól. XIII. P. Tri-

umphalis , ezen szoktak be

menni a' diadalmaskodók ,

mér Procop idejében nem

vólt tbbbé ; XIV. P. Aurelia,

nem messze Moles Hadria-

ni-tól ; XV. Leo P. által le-

rontattatott. XV. Janicu-

lensis P. ezen nevü' hegyen.

Liviustól említtetik P. Car-

mentalis, Collina , Naevia,

Nomeniana is , 's a' t. Ezek-

röl bizonyost nem tudni.

4). Hidai (PontesJ I. P, Mi-

loius , mellynél a' Constan-

tinusCs. eilen tusakodó Ma-

xentius megölettetett. II*.

iElius P. Hadrianus Cs.tól

építtetett, fenn van S. An-

geli név alatt. III. P. Vati-

canus , v. triumphalis , ezea

mentek bé Rómába a' dia

dalmaskodók , most 4. osz-

lopi állanak ki Tlberis vi-

zébol. IV. P. Janiculensis ,

Fö Papok' gondViselésére

bízattatott , elhagyattat-

ván , Aureliustól építtetett

meg, mostani neve P. Six-

ti , mert IV. Sixtustól úijít-

tatott meg. IV. P. Fabrici-

us 4. oszlopokkal. VI. P.

Caestius, v. Esquilinus, most

P. S. Bartholomaei; VII. P.

Palatinus , v. Senatorius ;

azon hegytöl nem messze ,

legnagyobb volt , mert öt

oszlopokon és 6. íveken ál-

lott , most P. Mariae Mgy-

ptiacae. VIII. P. Pons Sub.

Iicius , Iegrégiebb és csup«

gerendákon fekvö volt. JE-

milius P. Mestertöl építte

tett köböl , nines tbbbé. 5.)

Viz csatornáji e* ve virág-

zásában 20. Procop idejében

14. számmal vóltak : jele-

sebbek. AquaAppia: Appi-

us Caecustúl kés'ííi-totted ei.
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П. Marcia A. Q. Marcius ál-

tal vezettetett bé , Auseia,

Piconia nevet is viselt. III.

A. Julia , v. Tepula , Agrip

pa éltal szaporíttatott. IV.

A. Virgo : mivel vizét egy

leány mutatá ki a' kato-

náknak, vagy mivel Her-

culanus patak viiével ösz-

ve nem elegyedett. V. Has-

aia , v. Augusta , v. Abieti-

ïia , nem vólt )ó vizû. VI.

A. Tusculana, v. Orabra ;

Tusc.ulanus földröl vezette-

tett ide; megszünt. VII. A.

Sabatina , v. Cyminia A. a'

Sabati tó vize vólt. VIII.

Anio vetus , et novus. IX.

Aqua Claudia 'a a' t. A' Ró-

mai víz csatornákról egész

könyvet írt Frontinus ; a'

régiségekrôl irtak mások ,

kikhez bÔvebb tudósítás vé-

gett igazítjuk az Olvasót.

Mostani állapotját mi illeti,

1. alább.

TKóma, Roma, (41© 53' 54" É.

Sz. 300 7' 30" K. H. ) régi

hires ve Tiberis (Tevere)

víz két partjaín, Campagna

di Róma tart.ban (az ó. La-

tiumban) az egyházi bir-

tokban. Világ asszonya volt

egykor, a' Római koztársa-

ság kbzép pontja , a' Csá-

szároknak széke , ezeknek

kimultok után is elsö és fö

vs maradt az, a' Keresztény-

ség' elsö és fö Püspökenek

itt helyhesi-tetésére, és pom

pás épületire , külombféle

régiségére -, sok emlékezetre

és tudásra méltó különös-

ségire, torténetinek fontos-

eágára nézve minden más

vsokat megelôzvén. Eggyütt

van itt mind az , a mi a'

képírásban és faragásban,

épitésben szép és jeles. Ere-

detét vette világ teremtése

titán 3131 , Kristus születé-

«e elött 753. eszt.ben ; mi-

nekutánna, Romulus Pala-

tinus hegyen építteni Ьег-

dett. Formája és fekvese

gyakfan változott , kivált

két ízbéli pusy.tulásival ,

mellyeket a' Gallusoktól ,

Vandalusoktól , Herulusok-

tól , Ost- és Weat-Gf thu-

soktól , a' Német hadi se-

l regtol, kivált 1527-ben Bour

bon Károly alatt szenve-

dett. Azon hét hegyeket ,

mellyek egy kiégett tüzo-

kádó hegy marad ványinak

tartatnak , mellyeken haj-

dan épült e' vs, alig külöm-

böztethetni meg többe,most

12 dombokon fekezik. Egyik

felérôl kiljebb terjedvén ,

másikárol pusztúlt. Tégla

kófallal kerítt.etett bé, mely

Belisarius , és Narses korá-

nál nem idösebb. Kerülete

13 kis Olasz mfdeket foglal

el , 's 3—4 órányi a' körös-

körül iárása ; di; annak csak

felén vannak épületek ; ott

hol haidan legpompásabb

épületek állottanak , pusz-

ta helyek , kertek , szántó-

földek , rétek , szölök van

nak. A* régi pusztúlt Rómá-»

nak legnagyobb része a' Ca-

pitolium megett van még

fenn. Szent Egyházi épüle

tire és palotájira nézve ny il-

ván jclesebb a' mai Róma

a' réginél ; a' pompás palo-

táknak , és látni való épü-

leteknek száma , a' szép

Szentegyházaknaksokasága

nagy. S/ámláltatnak itt 8fl.

pléb.templomok, 7 ffi Szent-

egyházok , 30 ispitályok ,

és 19 kapuk , 35900 házok.

Ezek közönsegesen téglából

valók , ablak 's ajtósarok ,

és földszint - aljok faragott,

négyszegü kövekbölvannak.

Két harmad résznyire a'

Szentegyházok.klastromok,

és ispitályok' tulajdoni vol-

tak , a* mint írják. Ezekben

még 1790-Ьви 163709 laJtos.



közöttök 3395 világi papok

6073 Szerzetesek és Apáczák

«zámláltattak ; i8iobenmár

nem találtattak többen

135000-nél , kik között 9000

Zsidók.

A' város útszái jól kira-

Jtattattak téglával, de elég

tisztán nem tartatnak , és

éjjelmeg nem világosíttat-

nak. Ellenben egy hely ее

dicsekedhetik olly számos

friss , tiszta és bo ugró ku-

takkal , mintRóma: jó kút

forrási mellett messze kör-

nyékekrôl külombféle drá-

ga csatornákon vezettetik

keblébe a' jó víz. Vízcsator-

nái köztt három legderé-

kebb ; az Aqua Felice, v.

Trevi, -22 mfdröl, Palestri-

na tájjékából vezettetik ide,

és V. Sixtus Pàpâ dicsôsé-

ge ; az Aqua Paulina 30 mfd-

nyirftl í'oly ide , két fô csa

tornákon , nevét vette V.

Paulus Pápától, ki azt újra

helyreállította. E' tiszta

víz igen fontos a* vsra néz-

ve : mivel Tiberis folyója

oly zavaros , hogy vizét a'

marha se ihatja ; csak 2—3

nap miilva üllepedik lé az

ihatásra. Azon folyó gya-

kran ki is önt , kivált az e-

r6s déli szeieknek visszatol-

díttásokra , és a' levegöt va-

lamennyire rongéllya. A'

jó'rend 3ooSbirrek (hajdúk)

által tartatik fenn , kik ka-

pitányokkal eggyütt a' vs

Gubernátora aíatt vannak.

A' politziának dicséretire

szolgál , hogy gabona tár-

héza által a' kenyérnek á-

ra egyre azon pénzen kél.

A' bordélyoknak itt hely

engedtetett , 's ámbár a'

Római katholika Religyió-

ijak uralkodása innét megy

ki , itt mindazáltal a' türe-

delem is keletben vagyon.

A' fáreáng itt csak böjtelö

hét való három napokoa

tart (Carneval) és abban

áll, hogy a' 2720 lepésnyi

hosszú , es egyenes Corso

nevü úton a' közönseges

sétáló helyen , a' lakosok

álarczáson , vagy álarczat-

lanúl mulatoznak , járván

gyalog , v. kocsin. A' fö ne-

messég pompás ünnepi hin-

tókban jelenik meg; esten-

nen lófuttatást tart ; a' ki-

nek lova legjobb futo vólt,

az egy darabZsidóktól adatni

ezokott selyem v. bársony

materiával ajándékoztatik

meg. A' bftjt itt könnyebb

mint másutt a' sok hal, és

jó olaj miatt. Itt kevés gaz-

dag polgárok vannak, több-

nyire kézmívesek, szép me.s-

terségeket üzok; u. m. ka-

laposok , arany-ezüst mü-

vesek, gy ongy-gyémánt-zo-

mántzozók , posztó és se

lyem szövök , bör , börpor-

téka , mesterséges virág ,

essentzia , pomáda kéazít-

tok 's t. ef. Szép mestersé-

get üzök : a' képírók, fara-

gók, metsz&k, kirakók (mu-

• ziv) és az építo mesterek ,

ezek köztt sokan külföldi-

ek is. Leghíresebb emberek,

most Cannova , képfaragó.

A' kereskédo itt kevés : .az

egész kereskedés , essentia,

pomáda , hajpor , csokolá-

da , virág, könyv, mappa,

és régiség eladásában- áll.

A' többi lakosoK itt föld ,

olajfa, szölö és kert míve-

eek. -,

A' tudományi és mester-

ségbéli intézetek itt. igen

számosak , ide tartoznak

az Universitás (Sapienza)

a' görög , 's napkeleti nyel-

vek collegyiumi; a' külömb

fele képíró, faragó , építfr

Akademíák, a'tudós társa-

ságek , mint az Arcadíai a'

Poésisra nézve, a' Geogra



phiával , Históriával, Ró

mai türténetekkel , 's régi-

séggekkel , Anyaszentegy-

ház torténetivel , 's régi

szokásival , gyülésive.1 íog-

lalatoskodó Congregatiójk ;

a' gazdag künyvtárok, és

külümbféle könyvnyomta-

tó miihelyek. -Jótévo inté-

zetihez tartoznak a' szá-

moe ispitályok, mint a' Sz.

Léleké , melly 1000 betege-

ket befogadhat , szegények

házai , 's t. ef. A' Római

Senator oily nagy hatalom-

mal birt ha jdan , hogy a'

Pápának választása raita

állott leginkább, és némely

Császárok is felválalták e'

hivatalt ; a' Római Császár

követe után ült a* Pápa ká-

polnájában ; és szint oly

pompáson iárt mint egy

Kárdinális. Tekéntete ám

bar már megfogyott , de

most is az egesz Senatusnak

képviseloje, Excellenza ne-

vet visel , és a' Campidog-

lióban tartja lakását. A' vs

14. Rioni , v. tájjék részek-

böl áll , mindeniknek tulaj-

don Kapitánnya van. V.

Paulus Pápa rendelése sze-

rént. Ezel'.et a' mi illeti : 1)

Rione di Monte (hegytáj-

iék) ; à' Quirinalis, Vimina-

lis, és Esquilini hegyeket

ioglalfa magában; ñeveze-

tes itt Trajanus Cs. oszlopa,

mellynél nines szebb egész

világon. "34 nagy márvány

darabokból allapján , capi-

tálján , és tetején álló Sz.

Péter képén kívül , magán

118 lábnyi magas; belölrol

184. grádiesú kerengó fel-

járással , oldalain Tráján

Császár tettei vágattattak

ki. A' Titus Cs. diadalmi

kapuja , a' Zsidókon vett

gyózedelmére emeltetett fe-

}ér márványból ; megron-

.gáltatott ugyan, de fennj

vannak még is rajta a' Je»

rusalemi templom kinesei-

nek képei: az arany gyer-

tya tarto, az asztal, mely-

re kenyér tétetett , 's más

«zent edények , mint a' Cs.

elött vitettettek. Constan-

tinus Cs.nak emeltetett di

adalmi kapu legkevesebb

sérelmet szenvedett. E' kor-

nyékben bámulással látni

a' Római nagy Amphithe-

atrom maradékát is , mely

Vespasiánus Cs.tól epítte-

tett , Colisaco , v. Colossa-

clim nevet visel Kivül négy

emeletü, és kerekded , bel-

sö piatza pedig, hol sok

keresztényeket elszaggattak

a' vad állatok, tojás forma,

100000 nézóknek helyt a-

dott. XIV. Benedek Pápa

egy templomot építtetett

belé. Lateranumi Sz. J ánoa

temploma hét lo templomi

közül else. Körös körülöt-

te állott Constantinus Cs.

palotája , ki a' keresztény

futre térvén, e' mellé épí-

tette azon Szentegyházot.

Ez a' Római Pápának Ca-

thedralis temploma , azért

titülusa: Omnium Urbis et

Orbis Ecclesiarum mater et

caput. Káptalanja is ieles:

benne számos Sz. ereklyék

rejteszkednek, mellyek He

lena Cs.nétól Palaestinából

hozattattaknak tartatnak.

Itt ennek viirös porphirkö

sírja , és fiának Constanti-

nusnak eredeti márványból

faragott képe is. V Szerit-

egyház megett lévo folyo-

són szemlélni ama hármas

fejér márványszéket , két

szélsft lyukas , a' közepsö

nem lyukas , mellyrol Já-

nos Pápa ólta oly sokat me-

séltenek ; a' Caracalla Cs.

ferdojébol vnlók. Ezen fö

templomhoz kozel esik azon

Constantin Cs.tól építtetett

ketesb*



keresztelö Kápolna (Capel

le ilBattesimo) di Constan

tino , vagy St. Oiovanini in

fonte. Kozépen napkeleti

gránítból készíttetett ke

resztelö kút áll > rendkivül

nagy, egy darab porphir-

köböl faragott, 8oszlopok-

kal , és márvány tornácz-

czal keríttetve. A' Latera-

numi palotát V. Sixtus új-

ra , porapásan felépíttette.

A" Sz. Egyház elött lévô

nagy piaczon (porta del po

pólo) áll a' Romában leg-

nagyobb obeliskus ; fold*

szinttöl fogvást a' keresz-

tig 13.З lábnyi; vörö.s már-

ványból ; tele, hierogly-

phokkal. Rameszszes Ki-

rálytól építtetett Heliopo-

lis városában JLgyptusban,

Augustus Cs.tól Rómába

hurczoltatott , és a' Circus

maximusba helyhesztette-

tett ; ennek düledekiböl V.

Sixtus Pápatól ide tétetett

által. A* Scala sancta, yagy

azon grádics is mellyen

Christus Pilatus szine elej-

befelmentt, itt , láttatik

tulajdon épületível és ká-

polnájival ; van itten loo

betegek számára jól elren-

deltetett ispitály is. St. Cro-

ce in Gierusalemene , és

Lorenzo fuori della mura

Szentegyházi az ö 7 fö tem-

plomi kozzé tartoznak ; az

els6 régiségéré , és sz. erek-

jéjire nézve nevezetes. A'

Sz. Bibiana temploma en-

ñek Berninrtöl készíttetett

remek márvány képével ,

St. Pietrq in Vincoío pedig

в* II. Julius Papának teme-

tö helyével , és, Mosesnek

faragott képével diszeske-

dik; Mindenik Angelo Mi-

nály remek munkája, St.

Alaria Maggiora temploma

is eggyik a' hét fö Szent

egyházi kpzziil» e' név alatt

ййв. ЬЕХ, IV. D/tK<¡

fényeskedft templ.ok köztt

legnagyobb és legjelesebb

Romában. Benne jegy/.ésre

méltók V.Sixtus, és V. Pau

lus Pápáknak pompás ká-

polnájik, más sok drága ,

és szép ritkaságokkal egy-

gyütt elötte áll egy Sz. B.

Asszony képe, 'segy^Egyp-

tusi Obeliskus. Ez«ken ki-

vül e' tájékban vannak több

más fényes templomok is.

a.) Rione di Trevi részben

tálal t atnak , néhány szép>

templomokon kivül , mel*

lyek kozt legjelesebb SS.

Apostoli Szentegyház , For»

di Nerva , Nerva piacza , ел

templomának marádéki ;

ezeken kivül nehány jeles

paloták ; é" között legneve-

zetesebb di monte Cavallo,

vagy di monte Quirinalt

palota , a' Római pápának

rendszerént való lakheíye ;

ez elött állanak'Kolossusnyi

nagy kép csoportok , két

lovakböl és két ifjakból e-

gyesült figurák. Az itt le

vo Barberini palota a' Va-

ticanumi utánn Romában

leg nagyobb. Konyvtára,

60000 darab könyveket,sza-

mos kézirásokat, drága ré-

giségeket , és külümbfele»

ritkaságokat foglal magá-

ban. Itt van az Akademia

diPitturadi Francia, melly

1667-ben XIV. Lajos Fran-

czia Királytól fundáltatott¿

és meílyben 12 nevendékek

királyi kôltségen a' képi-

rásban gyakoroltatnak. La-

fontana di Trevi szöko kút

is igen szép ; fundamento-

mit vetette IV. Pius P. 1560.

mégjobbíttatott XII. Kele-

men, és ú j ékességekkel szé-

píttetett XIV. Benedek Pá-

pától. -

3.) Riorie di Colonna ,

magában foglalja Borghese

villáját, ama majorságot,

io
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mellynek,sokaknak tanúsá-

ga szerént jeleségeire néz-

ve párja nincsen ; szép a'

borostyán kerítésü kertye,

de még szebb , és jegyzésre

méltóbb palotája, rész sze

rént mezö régi oszlop al-

lyokból (basreliefs) álló

ékességiért , mellyek egész

fal oldalàin olly jól alkal-

masztattak egy raáshoz ,

mintha csak a' végre ké-

szíttettek volna , részént

s/.ámtalan szép faragott ké-

peikre , urnájira , és más

régiségekrenézve, mellyek-

kel a' szobák felkészíttet-

tek. Ide járulnak a' számos

festett képek is. A' Colle

gium de propaganda fide

36 ifjaknak ád lakást , kik

Missipnáriusoknak , a' po-

gányok téríttésére készít-

tetnek, minden némü nem-

zetségekbol. Ezen épület

egy téres palota , egy tem-

plommal, derék konyvtár-

ral , és draga könyvnyom-

tató mühellyel eggyütt ; eb

ben 30 féle nyelveken jöttek

ki könyvek. St. Silvestro in

capite Szentegyház sok szép

képekkelbír. A' Virospi pa

lota jegyzést érdemel sok

irott és faragott képei mi-

att. A' Curia Innocentiana

ín Monte CitoriO) Torvény

Cancellária, egyik e' vsi

legjelesebb paloták közül;

e' hegynek piaczán az 1704-

ben feltaláltatott , és idö-

vel ki ásattatott Antonius

Pius Cs, oszlopához láb-

allyat készíttetett XIV. Be-

nedek, Ez egyetlen egy grá-

nitköböl álló'és 45 lábnyi

magas , és alatt 20 lábnyi

a' kerületé. Mind a' két

Vámháza is ( Dagane ) de

rék épületet ; de ielesebb

sokkaí ama hires Pantheon,

mellyet IV. Bonifacius 607-

ben keresztény szentegy-

bázzá szentelt e' név alatt.

S. Maria ad Martyres; "kè-

rekdedségéért pedig la Ro^-

tonda nevet visel. Minden

régi Római épületekbol csu-

pán ez egy maradt egés/.ea

épen fenn. Merö négyszô-

gü kövekböl épiilt , belol

márvánnyal boríttatott be,

egyetlen egy gömbölü, ma

gas bolthajtásu a' teteje

tarto oszlopok , és ablakok

nélkül, hanem ezekhelyett

közepette egy 37 1/2 lábnyi

ezéles kerekded nyiláson

szolgál bé a' világosság. E-

lötte egy galeria van 16

szörnyü vastag és magas

gránitkó oszlopokkal. Hi

res Raphael d' Urbino kép-

író idetemettetett. Az it t

lévô piaczon egy szép szö-

kö kút van , 's ennek köze-

pén magas obeliskus. A' di

Colonna piaczon áll ama

felséges oszlop , melly kö-

zônségesen Antoniusnak tu-

lajdoníttatik , azonban M.

Aureliusnak volt szánva.

Ennek tetejére V. Sixtus

J589 Pál Apóstol' érczképét

helyhesztettette. Az oszlop

maga 117; a* Pál faragott

képe az allappal 19 lábnyi.

4.) Rione di Campo Mar

zo , egynehány szép szent-

egy házokkal jeleskedik :

St. Trinita di monti nevü

templom kápolnájában lát-

ni Kristus keresztröl levéte-

tésének remek képét,mellyet

Riccíarelli de Volterraraj-

zolt vala. A' Villa Mediéis,

régi képoszlopira nézve i-

gen méltó az emlékezetre.

A' Niobe' csoport képe Flo-

rentziába vitetett. Itt szem-

betüno a' del Popólo Fiaca

is; nagy, és egy csudái-a

méltó obeliskussal, szép ú-

gró kúttal, és két szép szent-

egyházokkal ékes. Innét

három utszák nyilnak , e-

gyike az il Corso, (futtatás)

nevü, melly nek hosszas e



gyenességére nézve , párját theatromából valók. Ennek'

ltell keresni. A' Borghesei

palotában itt drága , hires

mesterektöl készíttetett ké-

pek s/.emléltetnek. Az Au

gustus mausolaeumából egy

40 lábnyi széles kerekded

torony van fenn. 1748-ban

egy óramutató obeliskust

kiásattataa'düledékek köz-

zül. .5.) A' Rione di ponte

kerületében foglalja a' VI.

• Paulus által fundáltatott

di Spirito S. bank-házat, 4

szép palotákkal , néhány

szép templomokkal , és az

Apellinare collegiummal

egygyütt. Ebben 150 Német

és Magyar ifjak neveltet-

tek. A' fundatiót innen Jo

sef Császár Paviába tette

által.

6.) A' Rione di Parione

tájjékban laknak az Orato

rium Papjai, az új és szép

Chiesa nuova, vagy S. Ma

ria in Vallicella szentegy-

háznál. Klastromokat egy

jó konyvtár híresíti. A' Na-

vona piacz Romának egyik

ékessége ; egy nagy pom-

Íás , és két kis ugró kútak-

al. Az itt levö Sz. Agnes

temploma igen pompás ;

annak nagyobb ékessége

még a' Pamphili palota. A'

hires Pasquino kö oszlopa ,

mellyre a' gúnyolóirások

tapasztatnak , egészen el-

csonkíttatott.

j.) A* Rione della Regola,

a' Giesleri, és Cantur. Sz.

Tamás két collegiumit fog-

lallya magában és a' Sz.

Girolamo della Carita tem-

plomát. Itt csudálhatni Sz.

Jeronymus áldoztatását ,

mellyet festett Denrenichi-

no hires képíró. A' Farnesi

palota Angelo Mihálynak

régi Római iz szerént való

épitménye; a' négy szegü

kbvek Vespasianu» amphi-

egygyik udvar piatzáu lát-

ni «ma hires Farneszi Her-

kulest í'ejér márványból

koloszszcsi nagyságban. A'

munka igen tokélletes, bol-

tozat alatt áll. A' felírása

Glykon, Athenei képfarago

munkájának tulajdonítja.

Van itt más Herkules is, és

Flora;ennek ruha egymásra.

hajlási igen nagyra becsiil-»

tetnek. Másik udvarában,

csudálni egy csoportképét:

miként Amphion , és Ze-

thus testvérok egy szöko

bikának szaryai kozzé ve-

tik a' földön fekvö Dirae

mostoha annyoknak haja-

iba kötött kötelet ; több máa

képekkel , mellyek mind

egyetlen egy 18 tenyérnyi

magas , és 14 széles és hos-

szú márványból készíttet-

tek. E' jeles régi marad-

vány Rhodus szigetébôl sza-

kadt ide. A' Galleria Car-

racci Hannibálnak remek

munkája, és egyik a' leg-

jobb Római képirások kö-

zül. Itt van az II Sacro

Monte della Pieta kölcsönö-

zo ház is; ez ugyan az usorás-

kodók meggátlásám akar ki-

nek is zálogának két harmad

résznyi értékét tévô pénzt

kölcsönöz, és ugyan 150 tal-

lérig ingyen ; ezen feljül 6

2/3foréntot s/.áztól

8.) Rione de S Eustachio

Giupiniani , pompás palo-

tával dicsekszik ; ennél ré

gi képoszlopokban és félig

kiemelkedö munkákban gaz-

dagabbat Róma nem mu-

tathat. Számok 56oszépirott

kép gyiijtemeny is vagyor*

e' palotában. Itt áll a' Ró»

mai Universitásnak (della

Sapienzaï pompás épülete

is ; mellyben Theologiát

tanító 8, Just б, Orvosságot

8, Philosophiát $. szép ta-
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dományokat ï, a' zsidó, gö-

rög, Syriai, és araba nyel-

Veket 4. Professorok van-

nak , egy derék füvész kert-

tel eggyütt. A' St. Andrea

della Valle templom is szép

képekkel jeleskedik, kapu-

láját Lanfranco oily szépen

irta ki , hogy legszebbnek

tartatik egész világban. A*

Ginetti ésAroszi famil. ká-

polnáji igen sokba-tellettèk.

9.) Rione della Pigna ,

mutogattya mindenekelfttt

Sz. Ignácznak szép, es egy-

kor gazdag templomát; eb

ben iegfelségesebb Lojola

Ignácz kápolnája, mellynek

a' N. Toskánai temetô ká-

polnán kivül párja nines

eohol. Az oltáron fényes-

kedik Ignátznak 700 fontnyi

tiszta ezüstböl öntött képe;

aranyozött i-uhája draga

gyöngyökkel és gyémánt-

tal tele. Az oltár alattfek-

szik eltemettetve ezenS/.ent

Sekrestyéjében egykor igen

nagy kincs rejtezkedett. E'

templom mellett levö Col

legium Romanumban ta-'

níttatott az ifjúság a' Jesui-

táktól 1772-ig; »774 ben az

a' Püspöki Seminariummal

egyesíttetett. Itten tarta-

tott ama hires Museum Kir-

cherianum is ; és a' Pro-

fessusok házában volt egy

nevèzetes konyvtár. E' Je-

6uiták intéeetével veteke-

dett a'Dominikánusok klas-

troma , mely egykor i5o

klastromokat foulait magá-

ban , és derék 50000 dará-

bokból álló konyvtárral je-

leskedett; az Inquisitioi-

torvényszéknek eggyik gyü-

lés helye vólt. Melette ne-

vezetes Szentegyház volt Ma

ria sopra Minerva; ennek

templomától vette nevét ,

melly hajdan itt állott.

Tele szép képekkel, kápol-

nákkal, sírokkal, és kép

oszlopokkal. Az Altieriszép

palotAban is gazdag konyv

tár volt.

10.) Rione di Capitelliben

van az Angelo Mihálytól

épített Campidoglio; ezen

gyönyörü palota azon he-

lyen, azon fundamentomo-

kon épült mellyeken állott

a* régi Capitolium; annak

kô részében lakik a' Rómui

Senátor két szárnyaiban pe-

dig a' vs Conservatori; ben

ne mindennap igazság fzol-

gáltatik ki. • Az elötte levö

piaeznak felsö szegletén ,

a' Campidolióba vezetö

nagy pompás gradicsoknál

állanak két öntött lovak és

férfiak csoportban. Azon

piaezon áll egy gömböjü ,

szép márványból készültt ,

J. számmal jegyes mértfold-

kö is ; annak kôzepén M.

Aurelius A. érczbol öntetett

lovas képe ; e' nemü kép

nála szebb nines. E' palo-

tának udvarában \átlatik

Alexander S. Cs. jeles már-

'vány koporsója is. Belöl

felsö s/.obáji és Galleriáji

teli 's meg teli vannak ré-

giségekkel , mivel XII. Ke-

lemen , és XIV. Benedek P.

rendelésere minden e' vs-

ban találtatóknak ide kell

gyülniek, és feltétetniek ,

mint legillendöbb helyre.

A' Ceászárok kamarája itt

leginkább említést érdemel

itt két grádicsnyi sorban

hosszassan minden Római

Császároknak és Császár-

néknak alabástrom és már-

vány meljképeik egybe ra-

kattattak. Minden itt je-

leskedö régiségek rézre met-

szettettek és 4 foliántok-

b&n kiadattattak. A' fö é-

pület alatt van a' tömlöcz,

a' föben járó vétkeseknek

foghelye. Nevezete'sittMar-

forio kôképe is ; erre füg-

gesztetnek a' szatyrák. Sep



timius Sev. Cs diadalmi

bolthajtása egész még itt; ,

a' Vespasián Cs.tól építte-

tett , 's akkor Rómában

legszebb 's leg nagyobb bé-

ke templomából fenn van-

nak három rendkivül nagy

■ tégla boltozatok; ebbe hely-

heztette Titus Cs. a* Jeru-

salemi Sz. edényeket.

ii.} Rione di S. Angelone

legkissebb része Roma vsá-

nak; legjelesebb benne Duc-

ca Matteinek Celio hegyén

épült , lesrszebb 1 márván-

nyal,derék régi kiálló mun-

kaval » és szép képekkel é-

kespalotája. Mlero régiom-

ladekokon épült; maiglan

egyre találni udvarában és

kertjében külombféle drá-

ga régiségeket. Az elötle

lévô piaczon van egy szép

ugró kút. E' tájjékbanvan

a' zsidóknák lakhelyök,

mellynek nevé : il Ghetto.

Egykor XIII. Gergely Pápa

parancsalatjábol tartoz-

tak a' S/.. Háromság Ora-

toriumába ,50 férfi , és 50

Asszony halgatokat küldöz-

getni a' k. religyió okta- .

tására , és vörös foUal kü-

lömböztettek meg.

да.) Rione di Ripa Tibe-

r'is vize partján fekszik, a*

Római rév helyén ; neve-

zetesebb régiségi Cestius-

nak Sir-piramisa, és ama

szép és nagy St. Paule fuor

delle Mura Szentegyház ;

ennek fundamentomit is,

Constantin Csèsz. vetette ;

a' mint tartyák. 477 lábnyi

hosszu , és 258 széles, 's így

Sz. Péter templomà után

legnagyobb Âômâban , 'a
egyike aK 7. fök közzül; a-

zon négyek közül való ,

mellyek ezent és csak Ju-

bileumkor felnyittandóka-

púval dicsöszkednek. Leg

nagyobb ielessége , a' sok

derék granit , porphir es

márvány kô képoszlopolfi

St. Sebastiano alle Cata-»

combe is egyike a' hét fS

templomok kozül , és sok

ereklyéket foglal magában.

A' Catacombáji , vagy fold"

alattitemetö fojósóji, min-

den Romai épületek között -

legtéresebbek , 's legjöbb ál-

lapotúak. Ide takarittattak

régenten azon Rómaiak kik-

nek a' megégettetés kbltségi^

ki nem telíetek; azért ide te-

metkeztek az elsö keresz-

tények , holtjaik tetemit

porra nem égetvén. A' Far-»

neszi kertek a' Palatinusi

hegynek legnagyobb részen.

elterjedtek , és szép régi

kép oszlopi , és más régi

ségi által jelessek. Itt esik

a' Római Circus maximus.

is, St. Anastasio temploma

mellett , és messze St. Ge-

orgio templomától Cloaca,

maxima, melly b¿mu álatos'

nagy régi épület. < .

15.) Riorie di Trastavere

Tiberis vize által yálaszta-

tik el más részektol; benn*

helyhesztetett Farneszi kis

palotája ,' mellyet Raphael

képirási tesznek híressé. St.

Pietro in Montorio tempi,

ban van ama csuda szép

Christus szine változása ,

Raphaëlnek utólsó rerrtfek

munkája. párja nines a'vi-

lágon. St. Michaele nevü

érvak házában szönyeg mü-

hely van.

14.3 Rione di Borgo-Ьая

esik az erös Angelo vára ,

(Castrum Angelí} építtojé-

töl neveztetett így. Ezert

kerekded , és feletiébb erös;

épület már Justinianus Cs«

korában , elso Gothus há-

borúkor vár volt; utóbb VI.

Alexander Pápától alkal-

maztatott azzá ; belsö osz-

fályinak egyikében tartat-

tak a* Pápa- koronák , raá, •

sikában azon § milíió tkn



áik, mellyefcet öszvetaka-

rított V. Sixtus Pápa a'

szükség ésetére, hogy csak

vagy a' Sz. föld vissza vér

telére, vagy azEgyházibir-

toknak külsö ellenségtól

védelmére, vagy más èzek-

nek portázását szenvedö

keresztyén országnak fel-

«egíttésére fordíttasék. Itt

van a' Pápának archivuma

is , mellyben a' régi leve-

lek tartatnak; kettös fegy-

verháza csekély , es haszon-

talan fegyverekkel. Az ide

vezetô hid Tiberis vizén ,

még Hadrián Cs.tól való;

300 lábnyi hosszú , rakva

fejér márvány, 's többnyi-

Ve szép Angyalokkal. A* ha-

sonlíthatatlan Sz. Péter fo

temploma, az új építtó raes-

terségnek remek munkája,

elsô tekéntettel bámítja né-«

zôjét ; az elótte álló nagy

piacz , és a' két oldalról

mellette álló .négy oszlop

eorok 300 faragott képek-

kel , igen felségesek. Köfa-

laival, és elótornáczával

eggyütt 666 párisi lábnyi

hosszú , és a' falakkal egy-

gyütt 284 széles ; padlat-

jától fogvást boltozatja

tetejéig , kettös kupján

kivül 142 fel a' keresztyé-

nek tetejélg 503 lábnyi ma

gas. Belsö szélessége 57,5

lábnyi. Belolröl és kivül-

r61 márvánnyalboríttatott,

teteje lapos, és olly téres ,

mintegy piacz. A' Nagy

kuptetö rajta négy 90 láb

nyi széles oszlopokon ketJ

tos kupjával olly tág os,

hogy a földre letétetvén

templom válnék beiöle , és

igen mérész, csudálásra mél-

t<5 remek munka. Mivel a'

Iiégy oszlopok, mellyeken

felemelkedik minden némü

mesterkélések által igen el-

gyengíttettek , kezdett re-

pedezni , és vas lánczokkal,

ékekkel, kapcsokl<al erosít-

tetett meg. Ambár igen

szép belölrölise' templom;

elsö tekéntettel mind az ál

tal együgyünek látszik;to-

vább visgált'atván álmél-

kodást szerzenek márvány

oszlopinak drágasági; és bo-

ritéki, mellyek többnyire

kinálló munkál'.kal ékes-

kednek ; ezek után musiv-

kirákási, boltozati ,, kiírá-

si , öntöt képei aranyozat-

ja , és általlyában egész

építménnye. Minden 29 ol-

tári képeire nézve igen je-

lesek; de nem festékkel iraf>

tak , hanem külömbfele ко

szeletekböl kirakatta Ltak.

Minden itt levö Pápáknak

érczból, '5 márványból va

ló koporsóji pompások , de

legpompásabb az elfti ál

ló Pápa thronus. Mintegy

közepen van a" S*z. Péter és

Pálkoporsóia ii2lámposok

égnek szüntelen körülötte.

Itt vannak Sz. Ambrus, A-

goston, a' Sz. János, Atha-

násius A. Egyház Doktori-

nak és más sok Szenteknek

tetemi" is. Ide temettetett

Christina Svéd Kiráíyné,

és Stuart Angliai Praeten-

dens felesége is. 1.506 es/,-

tendötöl fogvást 1614-dikig

épült , 120 millio foréntok-

ba tellett, azolta 96 millió

fordéttatott szépíttésére, 'a

jobbítgatására , 1812-ben a'

foldindúlással újonnan szen-

vedett. ElÖtte 140 lábnyira

emelkedik egy ^Egyptusi

obeliskus, egyetlen egy grá-

nitkó darabból ; a' gomb-

rajta márványból vagyon;

szüntelen friss vizet szbk-

tetnek két kútak. E' Szent-

egyházzal eggyesül a* Vati-

canum , Pápáknak egykori

lakhelye ; e' szörnyü épü-

let 1080 lábnyi hosszú, 780



széles , H udvarokkal, es

i íoGo szobákkal , és kama-

rákkal. Rendetlen épület

8ok Pápák építtettek rajta ,

V. Sixtus alatt érte ezen ál-

lapotját. Mivel a' levegö

itt nem éppen* egéaséges ,

azért a' Pápák itt nem Так*

nak tôbbé, hanem ittnyit-

tatik fel a' Conclave Pápa

választáskor a' Sz. Péter

teraploma mellett levo rész-

ben , melly Sala Ducale,

és több más nagy szobák.

ból áll. A' Sala regia egy

képen tartya fenn I. Fri-

drik Cí.nak III. Alexander

által inegatáztalását. A' IV.

Sixtus kápolnája az itt eso

Scrutinium, de még inkább

azon fresed utolsóitélet kifes-

téseteszi jelessé.melyAngelo

BuonarotiElajzolónak remek

munkája. A' szobák világ

szerte hires Raphael képí-

rónak munkájival ékesked-

nek. Itt van ama világon

legnevezetessebb konyvtár

ií, 8 nagy szobákban, mel-

lyek kü/.ül 3 Szálák , vagy

Galleriák ; fioki becsukat-

tattak. Christina Királyné,

Urbino H. Quirini Card.

Capponi Marchio ez V. Six-

tustól felállított konyvtárt

igen szaporították. Itt ta-

láltatnak 40000 kézíratott,

és mintegy 30000 nyomta-

tatott könyvek. Az elsô

szalából kozosülés van a'

Vaticanumi Archivummal.

A' pénztár Görög és Romai

pénzekbôl , és emlékezteto

pénzekb&l áll mellyek több-

nyire rézbfil valók. A'mel.

"lette lévô fegyverház tele

ugyan kis fegyverekkel , de

ezek nem a' legujjabbak.

A' Vatikánummal egy gal

lería által egyesült Beíve-

derének udvara mellyet a*

megbecsülhetetlen márvány

régi kép oszlopok, igen je-

lessé tesznek. Ezek Ttozit

látni ama csoportképet ,

melly Laokoont két fiaival,

Antinoust , Apollót, 'sHer«

cales Torsóját terjesztik el5

Sz. Péter Sz. Egyházátólol-

dalaslag esik a' di st. offi

cio palotája , melyben a»

Inquisitio fogjai vannak;

benne hetenként itélet té-

tetik. Itt halt meg Molinos

Spanyol pap is. A' St. Spi-

rito in Sassia tempi, mel

lett nevezetes a'találtt gyer-

mekek és betegek háza.

E' 's több látni és tudni

valók dicsöitik Róma vár

rosátbelol.; kivüle külömb-

féle pompas majorságok

fekszenek; közöttök legna^

gyobb 'slegszebb Romában,

és Róma kivül , ésmester-

ség munkájira nézve egész

Olasz orsz.ban is a' Villa

Borghese. A' Villa Albanj

is a' legszebbek kôzzé tar-

tozik , és régiségekkel gaz-

dag. St. Sebastiano kapún

ama hires Appius utjára

jútni, melly többnyire bar-

na széles , kemény kövek-

kel rakatott ki. Mindenik

felérôl a' kertekben és szö-

lök közt, látni a' régi Ró-

maiaknak temetfi helyeiket

boltozatjokból most pin-

czék , Kamárák váltak, te-

tejeken kertész , szölömi-

vès házikók építtettek. Em-»

lékezetre méltó Romáról

az is, hogy VI. Pius Pápáf

nak sok ékességeket és jó

rendeltetéseket köszönhet ;

illyen a' Musiv fábrika fo-

nyó ház; a' pompás grá-

dics Kelemen Museumánál,

három ujonnan emeltetett

obeliskus , 's több szép é-

pület Rómában és Román

kivùl 1806 óíta , midön VI.

Piussal Róma a' Franczia

eró hatalom alá jutott,

eok változásokat ««enve-



dett , legjelesebb régiségei-

t$l megfosztatott , Kardi-

nálisi szét üzettettek , Szer-

zetesi eltöröltettek , 186 Ыа-

etromiból két apácza kla-

etrom hagyatott meg. Sok

régiségeket és ritkaságokat

eltulajdonított Lucían Bo

naparte is , Napoleon Fr.

Cs. testvére , ki azt kilencz

béke bíróságokra osztatta.

A' Francz. birodalom má-

eodik vsáva nevezte , fiât

pedig Roma Királlyának

JiöszÖntette. A* francz. ural-

kodás régiség ásatása által

annyit nem használt e' vs-

nak , mennyitártottbirto-

kosinak ide 's tova harczol-

tatásával , lakosinak sa-

nyargatásával. Az 1794-ben

160000 ezer lakosi 1814-ben

135 ezerre fogytak , 's a' t.

1814-ben a' szovetséges EuV

rópai hatalmasságok esz-

liozlése által 24. Májusban

visszatért VII. Pius Pápa ,

és vele a' régi rend , követ-

ték múlt esztendöben Fran-

czia országból az elragadott

drágaságok is.

"Romagna , tart, a' Pápa bir-

tokában, melly ész. felé a*

Velenczei öböllel, és a' Fer

rari bérczel , délfelé az A-

pennini bérczel, melly által

a* Florencziai környektöl

elválasztatik , nyug. felé a*

Bolognei és kel. felé Urbi-

no Herczegséggel határos?

A' Pápához tartozik egy kis

részt kivévén , melya' Fio-

rentiai Hercz.nek adatott

és Romagna Fiorentiának

neveztetik. 1801 az akkori

Olasz országi szabad köz-

társasághoz lépett, és ezu-

tán legnagyobb részérenéz-

ve Rubicone osztájt tette O-

lasz orszban,

Rom'it/nmoutier , Romani Mo-

na-jterium , vs a" Helvetiai

Waad kaatonban a' Jura

bérczeiben levo szép Jaux

völgynek szomszédságában

3000 1. a' kik közottsok a'la-

katos, ora csináló, kö met- .

szft 's a' t.

Roman , mvs Moldovában a'

Moldva , és Sereth eggye-

" süléseknél ; széke egy Görög

Erseknek.

Romane , kis vs a' Spanyol

Aragonitart.ban nem mesz-

eze az Aguasnak azEbróba

szakadásatol.

Romanegno, kis vs Majlandban

Cremonese tart.ban. '

Romania, Rum-IIi tart. az Eu-

ropai Török órsz.ban a' Fe-

kete tenger és Archipela

gic között 1642 □ mfd a'

nagysága 2200000 1. vidéki

Balkan,Despotach 's a' t. Fó-

ji Maritza, Carasu-Mestro

's a* t. Tele igen lágy, Nyara

mérséklett melegségü. Ju-

niusnak kezdetén a' lege-

rössebb melege van, ezután

<l hónappal minden mezôk

olyanok mintha el volná-

nak pörzsölve , de October-

ben ismét minden uj ele-

venséggel éled. Találtat-

nak itten felette kelleme-

tes , termékeny riskásával,

és borral bövelkedö lapá-

lyok i és a' fekete tenger

felé nagy erdoségek. 3 Sand-

schakságokra oszlik ezek a*

Wisi vagy Bizantiumi, a*

Kirecklesi és Galliopoli. A*

fö vsa Konstantinápoly.

Romaniai /él sziget , haj dan

Thraciai Chersonesus , Ka-

pudan Basaságában del ke-

leti tengerbe nyúló része

Roman iának Saros tenger-

öböl és a' Dardanellai út-

között; Törökök, Görögök,

Ormények, és Zsidók Iakják

és egy különösSandsaksag-

nak tudniillik a' Galliopo»

liinak a' alája van vetve.

Romano f vs a' Velènczei ' Ber>

gamasco tart.ban.
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Romanow, régi élelmes Iter. ványos tájékon 537c I. ba-

vs <*zOroszJároszlawlHelyt. romtartással gyapjú szôvés-

a* Wolganak bal partján sel foglalatoskodik , és ke-

4Я8 h. 17' templomokkal , reskedést üz-

149 kis boltokkal és 2080 Ramros , vs felsö Hassiai Her-

1. egy vás/.on fabr. 2 timár czs.ben egy kastélyal, 166

mühelyekkel , egy kis se- h. és 940 1.

lyem fabr.val , és meglehe- Komtdal, AltisztségNorvigiá-

tósenüzi a' kereskedést kal- ban Drontheim megyében

márportékákkal és termé- ennek déli részében a' há-

sekkel. , son nevü fó mellett. A* fö

Reman*, (45o 6' p. Sz, 2a0 42' helye Christiansund.

К. H.) vs a' Fran, Drome Romsdali-stigetek , igy nevez-

oszt.ban az Isere mellett » tetnek a' Norvegiai partok

6000 1. kereskedik gyapjú mellett fekvö nagyszámú

Sortékákkal, bör munkák- szigetek , hol Romsdal az

al és selyemmel. ész. tengerbe ömlik.

Römhild, 1. Roemhild. Rorruâe , kis Fünen Dániai

Romilly , vs a* Francz, Aube megyéhez tartozó sziget a'

osat ban*2i7o 1, nagy Belte'n,csak nem min-

Romion, fok Natoliában,melly denütt fával bé van nove,

a' Konstantinápolyi csator- és tengeri nyúlakkal tele,

nának a' fekete tengerbe bé Bona , egy a' Schotland szi-

nyulásánál terjed el. getek ko/ül Sçotiâban 3

Rommershausen , falu Hersfeld, mí'd hosszú jó legelövel ,

Hertzséffben Westfaliában Skye sziget keleti partján.

egy vashutával. Rena, éz is egy a'Schotland szi-

Rornney , helys. és egy az öt getek kozül, South Uist szi-

ki Jííitok kózülKent Grófs. get eklesiájához tartozik ,

ban. A* tenger ki áradott egy magas bérczel.

itten ,5000o hold térségre Ronaídshar , (North) Orkney

melly által Romneymars« h s/iget SkotiábanSanday 5zi-

derék legelö hely szárma- gettöl északra (59o 20y E.

zott. ' Sz. 15°. 54' K. H.) 2 mfda'

Piornoe ,. Rom, sziget az ész. hoss/.a, 1 mfd a' szélessége. 

Schleswighez tarlozik. Bay Ca' nyugoti oldalon)

Romant , Remont > Rotundus és S. Margaret ^ Hope nevu

nions , fö helye egy hasoh (az és&aki oldalon) ki kö-

nevü vidéknek Freyburgi tokkel; dél kel.re feküsz-

kantonban Helvetiában, egy nek the E^eritland Skerries

kis erös. és csinos vs egy . (.58o 40' É. Sz. 14? 33' K.

kerek dombon 3000 L Col- H.) felette veszedelmes kö-

leg templommal , Kapuci- szálak, melyek közüla'leg

nusok, ésLarthusiták klas- nagyobbikon egy világlóto-

tromával; meglehetösen ü- rony ván.

ti a' kerest. Roncesvalles , Francziáúl Ron:

Romorentin , Rivus Morenti- cevaux síkság a* Spanyol

ni, (47o 20' É. Sz, 190 53' jjavarra Kirs.ban ¿ melly

К. H.) vs és ker. fo hely a' a' Piraeni bérczek között

Francz. Loir és Cher oszt. fekszik és е?У hasonnevû,

ban a' Soudre mellett pos- mvs van rajta. AK véginél a*



Ronceval hegy tövehez ér-

hstni , a' mellya* Piraenei

hegyek közül a' iegmaga-

eabbnak tartatik. Itten N.

Károly 809-ben midön tá-

borozott Spanyol orsz.ban

a' Saracenusok eilen , visz-

*za jövetelekor Casconoktól

jneglepetett es nagy vesztés-

•el visszaveretett , Roncel-

valles helys.ben, melly San

güesa vidékhez tartozik ,

vanegyAugustinianok klas.

mellynek templomában

meses régiségek Rolandról

tartatnak fen.

ïïoneevault , hajdani Apátur-

ság egy ispitályal, és ne-

hány házakkal Navarrában

a' Piraenei bérczben , mely

az elsö hely Spanyol orsz.

ban a' Francz. orsz. határi

felé.

Ronciglione , Ron cilio, kis vs

a' Tereja mellett, fö helye

egy hasonnevü Grófs.nak a'

Pápa birtokában.

Honda, (360 40' Ë. Sz. 120- 18'

К. H.} vs a* Spanyol Gra

nada tart.ban , 2, egy méj-

ség által (melyen egymás fe-

lett lévo bolthajtásokból

álló hid megy) elválaszta-

tott kôszâlokon , mellyek

között a' Tajo foly 1x000

J. és egy kastélyal. Vannak

serge és posztó fabr. Szom-

szédságában van a' havas

bercz Sierra de Ronda.

Rondbosch , (az az kerek bo-

kor vagyerdö) szép, a'kor-

mányszékhez tartozó kerti

mulatóházzal, Capstadt (fo-

hí vs) szomsédságában az

, ördög hegy megett.

Rongpur , 1. Rungpur.

Ronitz , falu Zólyom Várm.

ben aczél fabr. 1 ioo 1. kat,

pléb.

Проппе , 1. Rönne,

Ronneburg , vs AltenburfgHer-,

czs.ben a' Gothai reszen

Uoo h. 3000 1, es egy egés-

séges forrással gyapiu szö-

vés , és fazekasság a' föbb

foglalatossági.

Rönneby , 1. Roenneby.

Ronnow , urad. Cseh orsz.ban

Bunzlaui ker.btn,GrófMor-

zinhoz tartozik. A' fóldmi-

velök beszélnek Csehül , ba-

rom tartásból és szántásve-

tésbôl táplálodnak. Benne

fekszik uj Ronnow nevü

(Nowoy Ronnow) falu 100

h. egy pompás kastélyal

kastélyi kápoJnávai , kel-

lemetes mulato és ékes ker-

tekkel.

Honsberg, helys. Cseh orsz.

ban Klattaui ker.ben 130 h.

és nehány fabr.

Honsdorf, vs a' voltBergi Her-

czs.ben 330 h. és 2940 1. kik

fabrikákat tartanak, és ke-

reskedést üznek.

Rontó, Oláh falu Bihar Várm,

ben a' Nagy Váradi Kápta-

lanhoz tartozik egy nem

eggyesült görög pléb. val,

szomszédságában találtat-

nak meleg ferdök.

Ronya, Ravnani tótfalu Nèog-

rád Várm. ben. felsö Magyar

orszbanlpolyhoz közel luth,

temp.mal , és nagyon hasz-

nos ásványos forráeokkal.

Rootebecke , vs Flandriában

7370 I.

Roqzandael, vs Belgyiom orsz.

banBrabantia tart.banegy

kastétyal és 4760 1.

Räpitz , Ropicza, jószág, és fa

lu az Austriai Sileziában

Teschen ker.ben Ropitzan»

ka fó mellett, bir egy ura-

dalmi kastélyal, egy kath.

templommal. 6 vászon , és

czérnafejérítovel , egy sza-

badiószág birtokos udvará-

vál, tégla égetftvel , )eles

kö bányákkal 101 h. 730 1.

a' kik Sléz Lengyelül be

szélnek.

Ropicza, magas hegy az Au

striai Sileziában Tescheni



lter.ben.

Víoquemaure , Rupee Munrae ,

34' É. Sz. 190 20' K.

H.) ve a' Francz. Gard oszt.

. ban 3180 1.

Roquavuire , Rupes Varia, vs

a' Francz. Rhone torkolati

oszt.ban Vanne fó mellett
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hegyek , mocsárok , rozsob

és lent termo lapok. Ittea

legelnek nagy juh nyájak.

A' fö helye Athlon e.

Roseau , Ro&seau , fö vsa a*

Caraibi Dominica szigetnek

nyug. Indiában, a' nyugoti

partnál 500 h.

5200 1. Kereskedik száraz Rojee* , falu KarinthiábaH

gy ümölcsökkel mint: apró

szölövel» mandolával olaj-

fa bogyókkal , fügékkel ,

szilvával , kapornával 's a't.

Лог , falu Vas Várm.ben a' Ste

uer országi határoknál jó

savanyú kúttal.

T\.öraos , 1. Roeraas.

"Rorschach , Reischach , fö he

lye egy hason nevü vidék-

nek Helvetiai S. Gallen kan-

tonban , nagy szépen épi

Viliach ker.ben nem mesz-

sze Faak és Word tavaktól,

egy kastélyal, egy pléb.val,

és aczél hámorokkal. Nem

messze van tôle Rosenberg

Herczegi hámor Rosenbach.

Rosehill , Angliai Szállítvány

• uj Holland szigetben a' ha-

sonnevü vagy Parmatta.

vsal 1800 1. A' kozonséges ,

Tisztviselökön szolgáló ha-

di népen kivül vannak it-

tett , és élelmeshelys. a' Bo- ten három rendbéli szállít-

deni tó mellett , mintegy

2000 1. egy tágos és bátor-

ságos révpartal , és ezért je-

Ies a' keresztül hordás , és

a' borraj barommaL, kivált

pedig a* gabonával (melly

щ,' tengeren ide hozatik) va-

ló kereskedés, tovább mo-

solin fabr. vászvn fejéritô,

karton és vászon nyomta-

ványok : Gonosztévok kik

a' magok büntetések idejét

áljék ki ; gonosztévôk kik

nek büntetésiidejek elmult,

olyak a' kiknek a* szabad

ember' jussai engedtettek,

és ollyak a* kiknek megte-

lepedésre a' szabadság mint

jutalom vagy pedig kéré-

eekre adatik.

tó mühelyek. A' vs mellett Rosenau, 1. Rosnyó. •

fekszik a' hason nevü erös Rosenau, mvs Brassói Vidék-

hegyvár. ben az Erdélyi Nagy Feje-

Rosa, 13428 lábnyi magaságú delemségben , erös hegy-

hegy Pennini bérczekben várral, kath. és evang Gym-

"Helvetiában.

Röschüt* , 1. Roe»chütz.

Rosco/, vs Francz. Finisterre

oszt.ban 2.500 Г. és egy ki-

kötövel. Ellenében fekszik

Bas szíget.

Roscommon , Grófs. a' Hiber-

niai Connaught tart.ban ;

ész.ra Sligo és Leitrim.kel.

. re LeitrimLongford ésWest-

meath, délre Ring 's Count-

ban és nyug. Gallway és

ñas i umm al , és a' Tortsvá-

ri (passus) kezdetével Oláh

orsz.ba.

Rosenberg , Ruzomberok mvs

Liptó Várm.ben a'Vágmel-

lett egy Piaristák Collegi-

umával , Gymnasiummal ,

)6 márvány bányákkal, sa

vanyú vizekkel, királyisó,

és pósta hívatallal , 1992

kath. és 80 luth. lak. veres

réz és vas rakodó helyel.

Mayo határozzák. 4 1/2 □ Rosenberg , Lengyelül Olesno

mfdeken 3 vsokat 57 eklé- ker. vs felsö Sileziában Op-

zsiákat 1,5296 h. és 76480 1. pelni Herczs.ben 246 h. és

«zámlál; egymást váltjáka' 1410!. kik kczott aok tí
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tnároll , takácsok, posztó és Rosenobel, Angliai arany pénz,

kalap csinálók vannak ; ke- melyen egyhajó egy rozsá-

reskedik. val áll Eduárd Kir.tól a*

Rotenberg , kis vs Cseh orsz. ki ezt verette Eduardeusnak

ban Budweisi ker.ben a' neveztetik , valamennyivel

Moldau mellett 170 h. 2 kevesbbet ér mint 6 taller,

kastélyokkal , és egy kath. Rosenthal, helys. Cseh. orsz.

pléb. temp.mal. ban , Budweis ker.ben egés--

Rosenberg, Lengyelül Sqsz^o séges forrással , 81 h.kal,

42' 42" E. Sz. З70 o' 30" K. egy kath. pléb. teniplom-

H.) Finkensteni Grófi vs mal.

nyug. Prussziában Marien- Roses , Rhoda, Rhodopolis,

werderi ker.ben egy nagy (41© 58' E. Sa5. i83 ,57' K.

tó mellett 167 h. és 1070 1. H.) kis megerosített vs a'

Nagyszámú serfözö helyek- Spanyol Catalonia tart.ban,

- kel egy íticsioy, de mély öböl

"Rosenberg, kis vs a' Francz. mellett, de la Trinidad v.

felsÔ Raina oszt.ban. Bouton de Roses erosséggel

"Rosenberg, meg erñssített hegy 2800 1. és jó kikötövel ; üzi

vár Kronách mellett Bava- a' hajókázást és halászást

riában Main ker.ben. ¡ 1808-ban a' Francz. meg-

Viosendal , Báróság a' Norwe- szállották és el foglalták.

giai Berg Megyében. Roseto , vs a' Nápolyi Terra

"Rosendorf, falu Cseh orsz.ban di Lavoro tatt.ban. 2800 I.

- Leutmeritzi ker.ben közel Rosette , Canopus , 1. Ra.

bozzá fekszik azAlbismel- schid.

lett lévo kobe metszettBel- Rosevo, jeles nagyságú tó Mol-.

, veder (olly hely a' honnan dovában, Bessarabia hatá-

szép ki nézés van) rinál. л

Moseyed, vár és uradalom A- Rosheim , kis vs a' Francz.

delsberg ker.ben Karinthi- alsó Rajnai oszt.ban Magel

ában , kornyékében jó bor fó mellett, termékeny szó-

terem. lös földön 33,50 1.

'Rosenfeld, vs Würtenhergi kö- Rosières, (489 32' É. Sz. 240

zép Neckar orsz.bíróságban, 32' К. H.) kis vs a' Fran.

a* Schwarzwald mellett, Meurthe oszt ban 2130 1. és

9990 1. 70 só forrásokkal.

Rosenheim , vs Bajor orsz.ban Rosiers , kis vs a' Francz. Ma-

Isar ker.ben a' Mangfallnak yenne és Loire oszt.ban 379e

az Innbe folyásánál 312 h. lak.

és 1600 1. kik gabonávat , Rosignano , vs a' Francz. Ma*

borral , mésszel malomkô- rejngo oszt.ban most a' Sar-

vel való kereskedésbôl szer- diniai Kir. alatt Piemont-

eik eleséffeket; van egy sár- ban 2020 1.

ga réz drót fabr. egy veres Rasinar , 1. Rezinar.

réz hámqrja is. közel van RoslawI , kis vs az Orosz Siuo-

a' hires Küpferling nevü lensk Helyt.Ostra fó mellett

orvos ferdö. Helye a' tart. 4000 lak.

nyi Tôrvény székének és Räs/au , 1. Roeslan.

Számtartóságnak. Nehány Roslin, szépen fekvö falu E-

esztendök elött kôrnyéké- dinburg Scotiai Grofs.ban.

ben nagy számú Római ré- .derék Gothus építés mo-

£Ísé.gek találtattak ОД dû templommal.
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"Rotmarliy , régi vs ész. Skoti- velést, és olaj jal való k#>

áian Rosz Gróft.ban a' Mur- reskedést.

ray tenger öbol mellett. Hatzbach , falu a' Saxoniai

Rosneth , s/.iget Scotia mellett Kirs.banThuringiaiker.be»

* Dumbriton tenger öblön а' Qeiszel mellett, itten 1757

Lennox, Grófs. partjainál az eggyesült birodalmi és

8 mf'd a' hossza, 4 a'széles- Fran, sereg; a' Burkus Kir.

sége , és nagyon terme- tól megverettetett.

keny. Rossbr.rg , erd6s havasí gaz-

Rosnyó , I. Rosenau. dálkodást nyújtó, csak 4836

R.osacAatccs, (Roszohaty) kas« lábnyi magas hegy, Zug

tély és falu Cseh orsz.ban Helvetiai kantonban.

Czaslaui ker.ben vannak 4 Rosse, falu Irreland' határi-

>' házai és egy üveg hutája. nál Cork Grófs. széke egy

Recova, nagy tó Moldová- Érseknek. - :

ban. Rosse , vs Irálandban Wetf-

Rosi , Grófs. ész. Scotiában ford Grófs.ban Barrow fó-

Sutherland, Dörnach és In- nál, hol a' nagyon megter-

vernesz tenger öblök és a' heltetet hajók kirakodhat*

tenger között 4929 Ang. □ nak.

mfdnyi térségen 33290 1. és Rosseau , 1. Roseau.

számos kis öblökkel, mel- Rossel, Australiában ui Gui-

lyeket a' szárazba méjjen nea mellett a'Louisiadekhess

bé nyúló tenger formál; tartozó sziget Délivrance

Ezeket a' heringek látogat- fokkal (11o 20' 37" D. Sz.

ják, mellyek szorgalmato- 152o 6' lj¡'f K. H.J

san ki fogatnak. Az ész. Rössel , 1. Roessei.

iiyug. tájékok valdak , he- Rotsema, kis vs Parma Hercz*.

gyesek , és semmi mívelés- ben , a* határoknál Modena

re sem alkalmatosok. A'ke- felé.

letiek kivaltképpen a* par- Rostía, fok tulsó Calabriában,

toknál termékenyebbek és RossanO tenger öböl mellett

hoznaknémelly gabonane- Nápoly orsz.ban,

meket; a' legnagyobb jöve- Rossine , vs Oláh orsz.ban.

delema' juh , kecske ló , Rossiti , mvs Morva orsz.haa,

és szarvas marha tartásból Brün ker.ben ;bir egy pléb.

és halászatból jon. Imitt a- val egyjeles kastélyal , ma-

■ mott vannak ki terjett ef- jorral, 86 h. 540 1.

dôségek sok vadakkal. Az Rossla , vs Stollberg Grófs.

ásványokbóltalálhatni vas- ban az arany lapályon a'

követ, homok és mészko- Helbe mellett 200 h. ési2oo

vet , és márgát. Fojyói : I. lakheíye a' StolbergGró-

Conan, Carrón és Farrai. fok' egy lineájoknak.

A' fö vs. Tain. , Rosslau, vs Anhalt Cötheni

Rossano , Roscianwm, (39° 45' Herczs.ben az Elbe mellett.

É. Sz. ^340 2*5' К. H.) vs és Rossleben, helys. Thuringiá-

kerületi fö hely Nápolyor- ban az ünstrut fó mellett

sz.ban innensö Calabriában szabad oskolával.

6000 1. 1 érányira az Adriai Rossa, fok Natoíiában Asiá-

tengertol , terrflékeny he- ban Scio sziget ellenében.

gyekkel,kornyül véve;Szé- Rosstock , 7743 lábnyi maga»

ke effy F.rseknek. A' lako- hegy a' Helvetiai SchWyaí

•ek ifekép üzik az ola] mí- kaxtf.ban.
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fíojstrapp , neyezetes kbszál tobák, éaszappan fabr. egy

valamint azÖrdögfalak alsó vasmacska kováes mühe-

Harzban áll két egymáson lyet halászatot , hajó épí-

feltornyosodott igen magas tést Reperbahnt; hajóká-

köszalokbol mellyeknek zást és tengeri kereskedést

legvégsobb hegyeken né- üz , gabonával , fával 's a't.

melly horpadság és egy ko- Rottow , (.53° Si' E. Sz. .56° 32'

pasz köszikla lap, melly a' K. H.) ker. vs Jarcslawl O-

ló patkóhoz (Roszirapp^ fosz Helyt.sban a' hason

hasonsó találtatik , melly- nevü 16 mellett , mellyböl

töl ezen név származott. itten a' Kotorsla foly. Szé-

Rosswald , mvs Morva orsz. ke egy Görög érseknek, van

ban Preraui ker.ben , Pléb. erôssége , 1016 h. kö keres-

val 99 h. és 6,50 1. kedöudvara , 203 kis bok

Rotwaid , helys. Austríai Sile- tokkal. Találtatnak itten

aiában Troppaui ker.ben erös fabr. vászonra, plaj-

van kastélya , és gybnyo- bászra , galiczra , borre, 's

rü fekvésü kertje. t. m. A' kereskedés a' fóld

Rosswein , vs Szász. orsz. ban terméssel és mesterség pro-

Értz hegyi ker.ben a' Frey- duc.tumival nagyon eleven,

bergi Mulde mellett 508 h. tartatik esztend ônkén 8 oa-

és 2650 1. kik posztó szöve- pi nagy vásár is, mellyen

teket és szép színléseket a' cserélés 1 milliomra szá-

üznek, és gyapjùval, bojhos míttatik , és mellyen 7000-

darocczal, flanéllel és posz- ig is jönnek öszve a' keres-

tóval me^lehelös kereske- kedö emberek.

dést ûznek. Rostrevor , falu azlrlandi Ar-

Rostaok , széke az Imamnak v. masrh Grofs.ban a' Carling-

az Omani Hercz.nek Arabi- ford öbölnel egy bátorsá-

ában. gos- ko fallal bé vont lera-

Rostall , helys. Bavariában kodó partal ; van egy só fö-

Rezat ker.ben egy várral, zö múhelye , és fél por

es két egy más elleneben é- czellán fabr.

pült templomokkal. Rostringi vagy Rustringi vi-

Rostierz , Ostein Grófi helys. dék , Oldenburg Grofs.ban

Cseh orsz.ban Czaslau ker. Weser és a' tenger mellett,

ben;biregy egésséges for- Elsflethtöl egészen Jeverig.

rással , és szép erdoségek- Rota , helys. a' Spanyol Se-

kel. 21 h. villa Rirs.ban 6000 1. itten

Rostock , Rosarum Urbs. (54o terem veres bor , melly

10' É. Sz. 30o 17' K. H.) vs Tinca Espignának nevez-

Meklenburg - Schwerinben tetik.

a' Wendi ker.ben egy jó Rota, v. Sarpana , egy a' tol-

mfdnyire a' kel. tengertöl vaj szigetek közül kel. In-

3308 h. 13700 1. és Warne- diában,

münde ki kötövel. A' Han- Rotastgam , magasságára és

seati szovetségben rangjára korére nézve igen jeles he-

nézve a' harmadik vs volt. gyi erosség az Angliai Ben-

Itten van fö oskola a' The- gala Elölülösegben kel. In-

ologiát tanúló , nevelö há- diában Behar tart.ban a'

жа , és a' Meklenburgi ter- Soane mellett , <i geogr.

mészet vizsgáló társaság. . mfrl köre , csinos koházak-

A' vs tart bôr , keményít©, kal belöl.



Roth , Morichsroth

Wartenberg-Roth

tartozik , 's Patrimoniális

birtoka Würtenbergi Kirs.

Jaxt orsz.bíróságban , 1 1/2

P mfd nagysága 2870 1.

Roth kastélyal és faluval ,

mellyben 350 embereklak-

nak.

Roth , vs Bajor orsz.ban felsö

Duna ker.ben a' Rothnak

a,' Rednitzbe folyásánál 284

h. 2170 1. Lyoni drót , vas-

, drót, tükör , és üveg fabr.

köszörülö és csínosító esz-

közökkel, éssok paszamant

szövökkel.

Rötha , 1. Roeda.

Röthelstein , I. Roet heistein.

Rothenberg , falu Würtenber-

gában Rothenburg tart.nyi

Tiszttartóságban 450 1. és

Würtenberg nevü közel fek-

vö vár' maradékival.

Rothenburg , gyönyörü nagy

mv& Luzer kantonban, Hel-

vetiában tez orsz. utjánál és

a' Roth 's Gerbi pataknál,

az elsftn itten egy szép kö

hid is vagyon.
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, Grófs. isa mellett 117 H.

Grófhoz Rothenburg , vs Alsó Hassiá-

ban a' Fulda mellett, melly

által ó és uj vsra osztatik,

mellyek egy fa híd által

eggyesülnek ezéke a' tar-

tományi Hessen - Rothen

burg Torvény széknek , van

530 h. és 2620 1. kik a' föld

a' fold mivelésbol., kivált-

képpen juh tartásból né-.

mellyek a' bányászásból is

szerzik eleségeket. 1 _

Rothenburg , falu Magdeburg!

Herczs.ben a' Saale mellett,

széke egy fö bányai tiszt-

ségnek egy veres réz hutá-

val, a' hol durva veres re-

zes foszló kövek doigoztat-

nak ki , es ez i8io-ben a'

Kormányszéktol az Eislebe-

ni privat bányász társaság-

nak 200000 talléron elada-

tott ; van itten egy salé-

trom fözö mühely is.

Rothenfeh , Wertheim Grófí

vs Frankfurti N. Herczs.ben

223 h. és 11 10 lak.

Rothen/eis , vs Würzburgi N.

Herczs.ben a' Main mellett.

Rothenburg, nemes vs Bran- Rothenfels, vs és' kormányszé

denburgi uj MarkbanCros

sen ker.ben , 80 h. 590 1. és

posztó szovéssel. f

Rothenburg , (49O 30' E. Sz.

27o 23' K. H.) vs Bavariá-

ban Rezat ker.ben a* Tau

ber mellett 1000 h. és ,5660

1. Gymnasiummal , és Pos

ta statióval üzi a' föld mí-

ki 'uradalom felsö Stajer

orsz.ban Judenburgi ker.ben

Oberwöls mellett.

Rothenhaus , Rothenhan Grófi

urodalmi falu , 22 ház. és

pompás.kastéllyal Cseh orsz.

ban Saatzi ker.ben , karton,

musselin, és vászon fabr. és

egy fejérítóvel.

velést,baromtartást és pos/- Rothenkirchen , falu Bajor orsz,

tó szovést ; Széke a' tarto-

mányi torvény széknek, és

Számtartóságnak.

Röthenburg, fei tisztségi vs

Würtenbergiában kozép

Neckar tart.nyi tisztartó-

eágban a' Neckar mellett

39,50 1. egy várral és egés-

séges forrással a'szomszéd-

ságban.

Rothenburg , vs felsö Lusatiá-

ban Görli,tzi kerjjen a' Re-

ban , Main ker.ben 30 ház.

kereskedik fával , zabbal ,

lennel, czérnával , és len

maggal.

Rothenkirchen, szállás Gruben—

hageni Herczs.ben 2 h, fe-

lette egy magas hegyen fek-

szik a' Grubenhageni vár

omladéki közett.

Rothenuffeln^araszts&g Minde-

ni Herczs.ben 520Iak.es egy

ásványos forrással.
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fíotherham, vs az Angliai York és vadas kertje , bath. pléb.

Grófs.ban a' Rather fónak a* temploma.

Donba folyásánál 3000 lak. Roth-Rtecxicx , vs Cseh orsz.

nagy vas bányákkal , öntö ban , Tabor ker.ben 122 h

inühelyekkel, plajbász fabr. kastéllyal , Dekány tempi,

mal , és papiros malommal.

Rotschensalm , . kereskedö vs ,

és nagy, alkalmas, bátor-

ságos heggyel körülvett ,

megerösitett tengeri rév-

part az Orosz hadi hajóse-

reg , és 40 linea hajók szá-

mára , a' Finniai tengeröb-

lön, az Orosz Wiburg ñelyt.

ban, nagy tárházakkal , és

kaszárnyával 14000 ember

számára , és egy 60 lábnyi

magas vilagító toronnyal

leiycncn lu^v-~ a' szomszédságban.

hogy így megakado- Rothschild , Roeskilde ¿ Roes-

4-„„xi,h; ti.pi.t7. kildia , régi hajdan fô és

kormányszéki vs a* Dán See

land szigeten 2000 lak. és

egy nemes leány nevelö in-

tézettel. A' régi Káptalan

templ.ban, mely a' Sz. Há-

romságé , van a' temetési

helye a' királyi nemzetség-

nek.

mesz égeteasel , üveg hujták-

kal , és a' hajóká/ható Dó-

non való kereskedéssel.

Rotherthurmi pass , veres tor-

nyi szélút, az Erdélyi Nagy

Fejedelemségben Oláh orsz.

felé az Olt mellett, egy oly

intézettel, mely szerent a-

zon személyek , a' kikre pe-

stisröl i vagy más ragadós

»yavalyákról gyanúság va-

¡gyon , 40 , v. néha kevesebb

napokig bizonyos bátorsá-

gos helyeken feltartóztat

nak , hogy így megakado

lyoztassék további terjesz

kedése a' nyavalyának ; egy

illyen elzáro ház vagyon it-

ten, az 17.36 készítetett Ká-

roly útjával.

Rothesand , v. Wav.eren t egy

része a' Stellenbosch kerül.

nek Caplandban , nevét a'

veres homokból álló hegy-veres nomunuui anu utgj- •*««..

toi vette, magasan fekszik Rothschlosi, falu abó Sileziá-

a' Drakensteini bérezen túl, han Nimptschi kerül. ben.,

de termékeny gabonával , serfözö házokkal , és kobá- •

kerti veteményekkely gyü- nyákkal , mívelsok komlót,

mölcsel, és boríal. Itten va- buzért.

gyon Rothstock y hegy a' Helvetiái

Rothersandi uj fálu kellemes Uri kant.ban AltdorfteVl nem

kl. templommal, égy pléb. messze, 8828 lábnyi magas,

házzal , melyhez nagy szñ- Rothwasser t falu Morva orsz.

löhegy, jetes gyümölcs, és ban Ollmützi ker.ben; itten

fftzelékes kert , és egy da- jelesen dolgoznak a' czérna

rab "szántófold tartozik. fonás körül , a* hálóval va-

Rothesaf , (55o ¿O' E. Sz. 12* \¿ ^ kereskedés nagy , van

23' K. H.) vs és föhelye Bu- plébv só , és útivám híva-

teszigetnek Skotiában ,500o tala, 2.54 h. és 2160 lak. A'

lak. kik többnyire halászok, Cseh országi határoknál

hajóslegények, és kézi mun- fekszik.

kások. Twist fonással , és Rothweil, I. Rottweil.

gyapju fabr. Rötingen , 1. Roetingen.

$¡.oíA Opotichna , vs Cseh orsü. Rotte , fó az elöbbf szövetse-

ban Röniginngrätzi ker.ben ges Német tart.kban , mely

a' Browmar tó mellett , Rotterdámnál a' Maassal

vanriak 205 h. egy urodal. eggyesül.

jtftstélya , pompas mulato , Yiottenburg , 1. Rothenburg.

Rotten-



Kottenmann , kis vs 80 h. felsö

Stajer ors/..ban a' Judenbur-

gi ker.ben a' Palten mellett

egy pléb. egy kormányszé-

ki urod.mal , éa 2 vashá-

mor múhelyekkel , és egy

veres гей bányá val a' szom-

szédságában.

Rotterdam, Roterodamum,(5i°

¿4' 4" É. S. 22» 7' i 1" К. H.)

nagy és szép vs Belgyiom

orsz.Hollandia déli tart.ban,

a' Merwe és Rotte mellett,

Amsterdam után a' legna-

gyobb és legjelesehb ve a'

Belgyiomi Kirs.ban,9 tempi,

bal, 6621 ház. és 33800 Гак.

A' legnevezetesebb épületei

kbzé tartoznak : az alku pe

lota, meJ'y nagyobb és szebb

mint az Amsterdami : a'

pénzváltó ház, az Admira-

lissági épület , a' tanácsház,

a' hajdani kel. Indiai ke

reskedö társaság épületei,

a' fo t emplom Witt , és Bra

kel Admiralisok sirköveik-

kel , és a' nemzetitheátrom,

a' nagyhídan egy csatorna

felett áll czínbñl sárga és

veres rézbôl elegyítve ké-

szült és papi módra felöltöz-

tetett képoszlopa hires Rot-,

teródami Erasmusnak, a' ki

itten szülétett. A' tudomá-

«yos intézetek köziil talál-

tatnak itten egy része a'

szabad niesterségek és tu-

dományok eránt oszveál-

lott Amsterdami társaság-

nak. A' küldöttek társasá-

ga a' Kereszténységnek elö

mozdítására , a' külömbö-

zési és megeggyezési társa-

4ág , tapasztalásbéli tudo-

mányi társaságok , egy raj-

zolási társaság , azonkívül

társaság a' tehénhimlô be-

Oltásának elomozdítására ,

ègy tengeri kadétok osko-

lája, egy reform, oskola ,

és 1 ref. Gymn. A' kegyes

rendek közül figyelmet ét~

ЙйВ. L£x. IV. dar.

demlobb az öreg emberek*

háza. A' kereskedésen kí-

viil, melyet egy jó kikötÖ és

a' vst áltvágó mesterfolyók

elömozditanak, vannak it

ten külömbfele fontos fabr.

varró és gombostbkre , pa-

laczk dugókra , görög cze-

ruzára , ón , nádmézre, fes-

tö krotonra , választó víz-

re , kiváltképen pedig pá-

linka fözesre ; van tovább

buzér fabr.ja, és hajó-építéa

helye.

Rotterdam , Belgyiom országi

fö kereskedö hely és felleg-

vár Celebes kel. Indiai szi-

getèn Makassar mellett ,

szomszédságában vanChaar-

dingen falu egy kikötövel,

melíy nevezetes kereske-

'dést üz.

Rotterdam , 1. Anambka.

Rottey , egy a' Sundi kis szi-

getek küzül kel. Indiáb&n.

Rottum , 1. Rönne.

Rottweil , Rothweil , Ruber

villa, kerül. vs Würtember-

gában, felsö Neckar ország

bíróságban ,500 h. 2880 lak.

egy Lyceummal, Gymna-

siummal, kezdb oskolával,

egy keresményi oskolával

a' leányok ezámára,2 tempi,

mellyek közül eggyik lá-

tásra méitó* magas ¿orony-

nyal díszes, egy ispitályal,

kereskedö házzal, ferdÖvel;

tart négy vásárokat, mel

lyek körül egy igen népee

baromvásár.

Rott , 1. Roetz.

Rottberg i hegy a* Helvetia!

Unterwaldeni kantonban ,

Rotzbarh vizzühanással.

Rotifa , Roztscick , TörÖk vs

Bnfgar-Iliben a' Garalom-

nak a' Dunába szakadásá-

nál.

Roubaix , vs a' Fr. isÈ» oszt.

ban. 8090 lak.

Rouen , Rothomagus, (49« 26'

27" É. Sz. 18° 45' 44" K. H.)

21
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î& v9a' Franeonîa alsó Sei

ne oszt.ban, nagy , jeles és

a' szél. bérczi tart..mellyen

a'Sevenne fónak.némely ága £

nyomos vs a' Seme f'ónál , elterjednek , egésséges, és

mellyen egy igen jeles híd tiszta a' levegÔje, éghajlat-

viszen a' Sz. Sevre külsö ja mérséklett. A' legjelesebb

vsba , egy igen s/.ép dom- folyok a' Lot , Tarn , és az

bokkal körülvett lapályon, Aveiron. Földe általjában

loooo h. és8looo lak. több- véve, kevéssé termékeny ,

nyire szoros és setét útszák- legkovérebb és terméke-

kal, és Iegnagyobb részint nyebb a' folyók hosszán;

faházakkal. Széke egy Ér- de a' völgyek" igen term é-

eeknek, az osztályi fö ha- kenyek, és kiváUképen ré-

talomnak , egy kereskedési ti termések jó. A" szölö mi-

torvényszéknek , tengeri veles sokkal keményebben

Biztosnak , tengeri Syn- üzetik , mint a' gahona ter-

dikusnak 's t. m. Az épüle- mesztés, kender sob mivel-

tek közül kiváltképpen fi- tetik. Gyümölcsök foképen

gyelemre méltók a' fedett gesztenye , szilva bôségben

tornáczok foképen a' vá- találtatnak ; a' sáiránnya

szontornácz , az alkuház , becses. A' barotn , kiváít-

és 2 ispitályok. Itten van képen az oszvér, és juhtar-

egy fenyiték ház , tovább tás nagyon szembetünö.

Lyceum, Museum, füvész- Vannak nagy erdôségei. Az

Itert , természeti ritkasá- ásványok közül találhatni

gok Cabinet je, egy chymiai ezüstöt, veres rezet, vasat,

mühely , egy nyilt könyv- ónot , kénkovet , timsót ,

tár > orvos intézet nyilvá- piskolczot, köszenet, 's a' t.

nos tanítással , Bába osko- Vannak ásványos forrásai

lával , szép tudományok A- is. Ezen tartom. most az

kademiájával , vetélkedo Aveironi osztályt formálja.

társaság , más társasága a' Ъ-ouffav , (470 -57' É. Sz. 24° 57'

szép tudományoknak és me- K. H.) vs a' Fran.felsô Raj-

1 sterségeknek , egy hajóká- nai oszt.ban 3290 lak.

zási oskola , egy társaság a' Rnuffignac , vs a' Francz. alsó

kereskedésnek elomozdítá- Loire oszt.ban , 2130 lak.

sára , számossak és fonto- Rouierj , vs Flandriában 8060

sok a' fábrikák , mindenfé- lak.

le gyapju materiákra, posz- Rounois , tart.nyka az elôbbi

tóra , vászonra, selyem por- felsö Normandiában , Frán.

tékákra , kartonra , kala- orsz.ban Seine és Rille' fo-

pokra , papirosra , nádméz- lyók között.

re, hitvány porczellánra , Rousay , egy az Orkney szige-

börre, italnemekre, gálicz tek közül Skotiában , Eglis-

olajra, választó vízre , 'sa' hayjal , és Weirral tészi

t. A' tengeri, kereskedése Weir tengerszorulatot , 8

fontos, és kiterjedett, mel- mfd hosz, és 6 szél. vannak

lyet egy révpart elevenít.. termékeny parti kornyékei,

Itten született Corneille Pé- és mintegy 700 lak. halak,

ter 1606 eszt. Jan. 9. madarak, és tengeri nyúlak

Rouergne , hajdani tart. Fran. nagy bôségben találtatnak.

orsz.ban Auvergne , Lan- Rousselaer , vs a' Fr. Scheide

gvedocia és Quercy között, oszt.ban , 3060 lak. Mandel

30 franc, mfd a'hossza, 20 fó mellett.
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Rousses, (les) vsa'Franc. Ju- letekerô mivek nézésre mél-

ra oszt.ban 2500 lak. tók. Itten mintegy 5000 em-

Roussil/on,, hajdani Grófs. Fr. Ьегек selyem portékák ké-

orsz.ban a' Pyraenei hegyek- szítésével í'oglalatoskodnak,

ben , a' Spanyol ország ha- mellyekkel a' vs nagy ke-

tárin , és a' kozép tenger reskedést üz.

mellett, részint durva bér- Rovigno , déli Istriának nap-

czi tartom. mindazonáltal nyugoti partján íekvo ker.

az alacsony kornyékelíea yannak itt jó kóbányák ,

ezép meleg éghajlattal. Ta- mellyek vereses küvekefc

lálhatni itten a' legmaga- szolgáltatnak , sok olajbo-

6abb hegytetoket , mint gyót , és muskotály ¿orfc

Montperdu , Canigou , Ma- termeszt- Fft helye

Jadetta , Marboré 's a' t. A* Rovigno , Trevigno , (45o 5,5'

partokon vannak tavak és 36" É. Sz. 28o 40' 20" K. H.)

mocsárok. A' bérczel<ben jeles vs kosziblás fokon , v.

vannak jó barom legclök , féls/.igeten , két nevezete»

(fa , és ásványok , a' rónább révpartokkal , mellyek leg-

tájékokon terem sok gabo- nagyobb hajókra elegendö-

na, hüvelyes vetemények , képen méjjek és bátorsá-

len , kender, jó bor, olaj , gossak, 10000 lak. kik nagy

gyümölcs, déli gyümölcsök, hajó építést , apró hering

eperj fák , dinnyék 's t. ef. fogást , bor és olaj termesz-

A' juh tartás erösebb mint test tiznek. Lakosi között

. a* szarvas marha tartás. A' sok jó hajós legények talál-

ezárnyasak ,és halak nagy tatnak. Ezen vsnak fó ékes-

ezámúak. Asnak itten sok sége a' Velenczei Sz. Markus

vasat , és a' parton só ké- templomának formájára é-

szíttetik. Roussillon most pült Káptalan temploma.

kel. Pyraeneusok osztályát Rovico, il Polesine di Rovigo,

formalja. kis tart.tska Velenczei kör-

Roure , kis kornyék az Irrlan- nyékben , mellyet észak'ra

di Ulster tart.ban , Antrim Páduai vidék , napkeletre

Grófs.tól bézáratik. Adriai tenger,délfelé a' Fer-

Rouveen , vs Belgyiom orsz. rári , napny.ra pedig az li

ban , Brabantia tart.ban, tolsó és Velenczei kornyék

2620 lak. határoznak. Fö vsa

Rovato , vs a' Lombárd-Velen- Rovigo Rhodigium , (45o 3'

czei Kirs.ban, Bressano tart. 57" E. Sz. 29o %j* ¡fin K.

ban , ,500o lak.kal. H.) kis vs Dipesto , v. Adi-

R.ovenez , tart.nyka hajdani getto mellett , Ferrara vs-

felsö Dauphiné tart. Franc. tólészakra, 4 1/2 mfdnyire,

orsz.ban. meg vagyon erösitve ; ta-

"Roveredo , RoWereith , Robo- láltatik itt egy régi kastély.

.rethum, C4.50 S5* 3<*' ' É. Sz. Ezen vstól Savary Fr. Ve-

«8° 4o' 20'' K. H.} szép há- zér Rovigoi Her.nek nevez-

zakból álló népes vs Leño tetett. . .

fónál, az úgy nevezett O- Rowno , vs Wolhynia Orosz

lasz határ tart.ban Tyrolis- Helyt.ban ,54,5 h. 3270 lak.

han, Lager nevü volgyben; Roxa , ország Zengero , és Go-

vagyon itt egy eros kastély, yame tart. köztt ^Ethiopiá-

8000 lak. több selyem fabr. ban ,' Afrikában.

Jtal, mellyekben a' selyem Roxburgh, v. Teviotdale , Gró&»
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fléli Skótíában , mellyet ész. szetböl , és л* termékeny

raBerwick és Selkirk , riap- fóldmíveléséból élnek, sole

keletre és délre Northum- fáczánkertek díszesítik. Itt

berland, del felé Dumfries, íekszikRozdialowitz íóoház-

észny.raSelkirk határoznak, bólállómvs s/.ép kastélyal,

733 angol □ mfdeken 33680 ékes mulató kertekkel,nagy

lak. szamlál. Teviotdale és fáezán kertekkel , Dékány

Liddisdale ker.kre osztatik. templommal.

Hegyek, völgyekkel, szán- Roidol, urod. és mvs Galli

to földekkel és mezoségek- c/.iában Brzezáni ker. eggy.

kel változnak. A' gaboná- Görög pléb.val, Carmeliták'

Хфк ugyan több nemer mí- és gyógyító Apácza Szerzet-

veltetnek , de jelesebb а' пек kiastromával.

marha tenyészet ; 260000 Pioienburq , kis sziget Maas vi-

juhak számláltatnak. Jöye- zének kozepén , déli Hollan-

delmes a' a nagy fa oskolája, diábah, eggy. Belgyiomban,

és méhtartása.Legnevezete- 1586. töltetett körül ; Blan-

sebb fók : Tewiot , Tweed, kenburg helyel.

és Jed. Itt vagyon Rotieret aux Salins , ve Meur-

Roxburgh , vska 2000 lak. job- the franez. oszt.

bára omladékokbanfekszik. Roznau, Roznow , mvs Morva

Roxburgh, vs Massachusetts orsz.ban Preraui ker. Becz-

ész. Amerikai szab. Társa- wa fónál egy pléb.val, egy

ságnak tart.ban , Suffolk majorsággal, 172 h 2270 i.

Grófs.ban , vero ora fabr. Rozntalow , urod. és mvs Galt

во fózésekkel. lieziában , Stryeri ker. Du-

Roxolani , Eur. Sarmatiában , ba fónál , egy kath. és orosz

Alanusok mellett, nyug.ra tempi.mal , egy nemes te-

lakott népség tulajdon Ki* lekkel , majorsággal, és ör-

rályokkal. lö malmokkal.

Roy , kisded urodalom 7 fa- Rschew, Rschew-Wladimírow^

lukkal , Freystadt mellett, (570 21' É. Sz. s.f № K. H.}

: Austriai Silesiában. kerületi vs , Twer Orosz

Fwyan ,, Regianum , (4,5o 37' Helyts.ban Wolga folyónak

28"E.Sz. i6°38/28//K.H.) vs bal partján, és Chalinka

alsó Charente fr. oszt. 2630 1. patakon 1252 h. 12 tempi.

Roye, Rauga, (49o 41' E. Sz. 7330 lak. gyertya ontéssel,,

20a 127' K. H.) vs Somme 2 viasz fehérítóvel , egy kar-

min, és<pirosító festék fabr.Fr. oszt. 3180 lak.

Royjton, szép mvsAngliában Jeles termes, és apró keres-

Herfordtechireben , pergelt kedést üz , ezen kívul va-

árpával kereskedik ; szegé- gyon itt meglehetös hajó-

ijyek házával, és szabad is- kázás. Találtatatnak só tár-

kolával. házak. A' kerületbe sok ken-

Rnyvelos , vs Beyra Portugal- der termesztetik , itt pçdig

fus tart.ban Tejo mellett. tisztíttatik.

Rozan, vshajdaniPlock War- Ru, L Aru.

sói oszt. Rua v. Rcwah , vs Marattok

Rozdialowitt , urodalom Cseh országában a' keleti Indiá-

orsz.Bunzlaui ker.ben Klam ban Taunfe fónál , Nagpur

és Gallas Grófhoz tartozan- és Beuras között fekvô or*

dó. Lakosi, kik csak csehül szág úton , Bündele Rájáh-

]»e«zéllenek, marha tenyé- nak lakóhelye.
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Rubel, û) , otóse ezüst vert vs több termésïeti termé-

pénz, i for. 34 a/3 кг. Bétsi sekkel, kiváltképpen gabo-

érték szerént;- Rubel réz , nával.

v. papiros pénzben 10 Gri- Rudna, Rudnik, falu Gömör

vet v. 100 Kopeket foglal Varm. több vasbányákkal.

magába , 57 i/a kr. Bécsi Rudnik , v. Kopki , urodal. és

váltó Czéd. ér. I. Pál Cs. mvs Gallirziában Rzeszowi

ezüst Rubelje a for. 10 kraj- ker. San fónak bal partían,

czárt ér. Rudnok , Tót falu Abaújvár.

Rubicon , v. S. Martial de Ru- Várm. kath. tempi, igen jó

bicon , kis vs és Yaysa ker. hideg fördövel.

nek föhelye , Lancerota Ka- Rudolphsstadt, bánya helység

náriai szigeten , 300 h. egy Cseh orsz. Budweiszi ker.

Barát klastrommal, és kas- ben 130 ház. egy kalh. pléb.

léllyal. tempi. mal,ezüsbre és arany-

Ruben , hemzetség földe Pa- ra gazdag bányákkal. Ré«

laestinában , Jordanon túl genten bánya vs vala.

f'eküdt ; délre Arnon vize , Rudolphswerth , 1. Neustädtl.

nyug.ra Jordán , ész.ra Gad Rudolstadt , szab. nemes bár

nemzetség , kel. Arabia kö- nya vs alsó Siléziában, Bol-

zött , ott hol Sichon Amo- kenhain-Landshuti ker.ben,

riták' Királya uralkodott. Bober mellett 22,5 ház. 1200

Rubico , folyóvíz tul. Italia és lak. arzenik v. egérka bá-

Gallia Cisalpina között ; né- nyával.

mellyektöl Lugo , másoktól Rudolstadt , fôhelység felsft

Pásciatello , némellyektól Schwarzburg - Rudolstadt

pedig ebbe folyó Rugo , v. Grófs.ban Thüringiában ,

Rigo vízre magyaráztatik. Saale mellett , 500 h. 4,500

"Rubiçone , egy folyónak régi lak. egy kastéllyal, termé-

neve Olasz orsz.ban , melly szeti ritkaságok gyüjtemé-

mostanában Lusónak tarta- nyével, fö oskolával , The-

tik Rimini mellett , Roma- ologiai Semináriommal ,

gnai Legati^ban. Ezen fó- nemes kisasszonyok intéze-

ról egy osztály neveztetett tével , porczellán és gyapjú

Olasz orsz.ban , melly Ro- fabr*val.

magnanak nagyobb résaét Rübeland , falu Blankenburg

magába foglalá. Herczs.ben Bode mellett ,

Rubland , falu Karinthiában , Baumann és Biels barlang-

Villachi ker.ben ólom bá- jával , márvány malom-

nyával. mal. , ,

Ruchi, vs Mingreliában , Ge- Rückingen, helység Isenburg-

orgia tart.ban Asiában. Birsteini Hercs.ben kártya

Ruchs, eros Hercz. lakó kas- fabr.va.1.

tély Mingreliában , melly Rüden , regenten Kolonial vs

élés , udvari szolgák, és más. Westpháliában Manne fo-

bôzônséges házak által kö- lyónál.

rülvótetik. Rüden v. Ruden , kis sziget el-

Rudgeley, helység Stafford An- eft Pomerániának partján ,

gol Grófs.ban Trélit mellett Peenének . béfolyásánél a*

vagyon itt jó rév, kalap napkeleti tengerbe , min-

kézmívvel. den részrol fovénytorlással

Rudkiöbing , Langeland Dániai körül vagyon véve , itt va-

szigeten fekyô egyetlen egy gyon, egy sántz , melly Ш
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Ügy nevezett Neu-Tiefhez Küremonde , 1. Rurmonde,

menö útat elzárja. KüJchlikon , vs Zürich kant.

Rüdersdorf, falu Brandenbur- Helvécziában , fél porczel-

gi kôiép Markban , felsö lán fabr. és Nydli fördövel.

Barnimi ber.ben , bányász- Kathen , vs Westphalia Hasz-

ságnak lakóhelye, vannak sziai Hercs.ben 291 ház. 1600

itt kömeszes bányák. " lak.

Büdesheim, helys. Nassau-Us- Kütten, falu Wohlau Herczs.

singeni Herczs.ben Rajna ben also Szilésiában 2 sava-

mellett 300 h. 2500 lak. itt nyú viz kutakkal.

terem az egész Rheingau Kuffach , Rubeacum , vs felsö

vidéki legjobb bor. Rajna oszt. egy kobányával.

Rae, vs Freyburgi kant.ban Innét egy mesterséges folyó

Helvetiában. Brisachig mégyen. 1

Ruengaer Land , tartom. belsô Kufasa , C-39° 3°' É. Sz. ■ 160

déli Araeríkában , Marawi 27' К. H.) vs Valencia Spa-

fónál , egészlen isméretlen. nyol tart.ban 5000 1.

Rügen, Rugia, szig. és Hercs. Kuffec , Ruffiacum , vs Cha-

Pomerániában , a' keleti rente Francz. oszt. Lécain

tengeren, 17 Q mfnyi nagy, mellett 2110 1. Borrai , pá-

27430 lak. igen termékeny , linkával , és egész Francz.

természeti szépségekkel gaz- orsz. ban legi obb pisztráng-

dag földdel. 14 Jan. iRi4-ben gal kereskedik.

Dánus és Svékus között kö- Kuffiberg, v. Kojzberg, 4836 láb.

tött békességtôl fogva ezen magas hegy Schwyz. kant.

sziget Dániához tartozan- Helvécziában » mellynek

d<S. Legujabb Szovetség ál- nagyobb resze 2 September

tal ezen szigetet Svekus Po- bén 1806 bédült, és nagy

merániával, Dánia, Burkus károkat okozott.

Kírálynak általengedte. Fö Kufisko , 1. Riofresco.

vsa Bergen, e' mellett van- Kugby , vs Warwick Angol

nak Garz, Gingst kis vsok, Grófs.ban Avon mellett egy

Putbus jószággal. Ehezmég hajókázható mesterséges

több kôrnyékében fekvö fónál', jó kereskedést üz.

szigetek is tartoznak , f. i. Kugia , Rügen sziget a' német

Hiddensee , Rüden, és Wilm tengeren, Pomerania elle-

Putbusi Gróf. sziget. neben, Tellus tiszteletével,

Kügenwalde, (.540 22' É. Sz. 340 's a' szent berekkel, (cas-

3' 39" K. H.) vs hátulsó Po-? tum nemus)

merániában Srhlaweéi ker. Kugium , hoi most Stargard,

.W.ipper mellett , 473 h. 2300 mások szérént Rügenwalde.

lak. Vagyon itt igen jó rév Kuglan , kis vs Clydesdale dé

part , kastély , tulajdon ,11 Skótziának Grófságban

tempi. Hajó építés helye , Clyd fónál.

vászon . és vitorla vászon Kahla , mvsEisenachi Herczs.

fabr.val , pálinka égetéssel, ben, hasonló nevü fó által

igen sikeres lazatz fogással. Gothai és Weimári' részek-

vászon kereskedéssel. re osztatik , 587 h. 3720 1.

Kuel , vs Seine ée Oise francz. Kések , vasportékák, pípák

oszt. 2480 lak. harisnya, reszelök, elefán-

Küpelmonde , vs Flandriában , tsont fésük , és kesztyü fab-

Rupelnek a' Scheldebe való rikákkal; egy vas bányá-

s?akad4sánál 2010 lak. val , köszörü müvekkel.
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A* Weimári rész.ben egés- dek mívelésébol élnek. ,

séges kútak is találtatnak. Кита, urad. és mvs Slavó-

RuA/änd, Reisz Ebersdofi Her- niában SzeremVárm.Rumai

czs.hez tartozó vs felsö Lu- ker. Magyarok , Németek ,

satiában,Bauzeni ker.ben,fe- és Rátzok lakják, egy kat.

bete Elster mellett 210 h.1833 és gorög temp. mal, posta

t. Spanyol ¡uhokattart, hal- váltással.

lal kereskedik, Kumal , helys. Savolax Fin-

Kuhme , k. fó Calenbergi Her. niai tart ban egy tavon-,

ben , sok ió halakkal , Nord mellyet Voxen fó formât.

heimnál Leine vizébe öra- Lak. jobbára halászatból

lik. élnek.

Kühr, Roer, fó, hajdani West. Rumbecke , vs Flandriában

fáliai ker.ben egy erdöben 553o 1.

Lyssendorftól 13 órányira Rumburg , Rauneburg , Run-

Eifelben ered, Jülichen ke- neburg , Rinneburg , sza-

resztül folyik , Linnichet bad Kir. Bánya vs Cseh

nedvessiti, több kis fókat orsz.ban Leitmericzi ker.

magába vészen és mintegy 337 h. 2660 I. egy kastéllyal,

16 mfdnyi folyása után Rü- takátsságokkal, posztókéz-

remond mellett Maas fóba mívesekkel , esztergályos

ómlik. Ezen l'ótól egy Fran. portékákkal, vászonnal , és

oszt. neveztetett, Rajna bal hamuzsírral kereskednek*

partján fekvö Kléri és Ko- Vagyon itt tulajdon fonal,,

loniai részeket foglalt ma- és len kereskedö társaság ,

gábanés a'JiilichHerczs.get, melly Portugallia, Spanyol,

Aachen és Köln, vsokkal. és Olasz orsz. és Hollandia

Ruhrort , 1. Roeort. , t felé kereskedést tizött. Itt

Kuigenplaat , Dintelnek torko- igen alkalmatos Lakirozók

latján fekvö sziget Hollan- laknak , kik papírosból to-<

diai Brabantziában. bák piksziseket , és kávéa

Kuiglio, vs Piemontban 2000 findzsákat készitenek.

lak. Ките, vs Hennegauban 2060 I.

Kulle , kath. pléb.val biró fa- Rumford , helys. Essex Angol

lu és klastrom , hová iön- Grófs.banLondontól ígmfd-

nek a'bucsúsok. Osnabrüc- nyire , igen jeles vásári ke-

ki Herczs.ben Mellette ál- reskedéssel , azon hires

lott Widdekindsburg. Tompson Benjaminnak az

Kurn , Hebridi sziget Scótzia emberiség nevezetes jólté-

mellett 12 angol mfd hos- vojének születés helye , ki

ezú, 8 széles 440 1. kik job- azután Rumford* Grófnak

bára marha és juhok tarta- neveztetett.

sából élnek , némely nap- Rum Iii , 1. Romania,

keleti részeit kivévén ma- Rumilly , Romilliacum »; v#

gànos,mindégfelhôkkel kö- Sabáudiában Serán és Ne-

rülvétetett hegy. Partjal pha fók között (ai elsön

veszedelmessek, 11 hajlatból álló hid viszen

Кит, 1. Siwas. általj 2060 1. nagy kereske-

Kum, Ruma, magyar helys. dést üz kivált képpen tisz-

Vas Várm. Rába mellett , ta búzával.

Szalába való által menetel- Rummelsburg , kerületi vshá-

lel. A' lakosai kath. birnak tulsó Pomeraniában Stied»

egy templomot , szánlófol- niez mellett 194 h. »430 i*
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Vagyon itt egy posztókéz- i Carou't, vagy Croret te-

miv. Hasonló nevü ker. 24 szen.

ifi □ mfdön 10770I. tapial. Ruppin , Grófs. Mittelmark-

Rummelsburg , magos, tersé- ban Brandeburgi Her.ben ,

ges hegy , Brieg Szilezita Prusszia orsz.ban , fo vsa

Herczs.ben, holmárványkó, uj Ruppin, egy nagy tó mel-

gipsz , és Cseh gyémántnak lett Rhin vize partyán,

egy neme találtatik. 800 h. 2 evang. 1 réf. temp.

Rumney vs Kent Angol Grófs. 1 deák,isk'ol. ió kereske-

ban 5 privilegyiált kikötö déssel. Altellenében fekszik

helyeknek eggyike Angliá- 6 Ruppin , egy kastélyal.,

ban. Ruremonde , (31o 10' 50" E.

Rumpst , ve Brabancziában Sz. 23o 41 23" К . H.) Vs és

6400 1. fo hely felsô Geldriában

'Rundstück, réz pénz Svéd orsz. Ruhrnak béfolyásánál , a'

ban i dt. ér. Maászba 3790 1.

Rungpur , Rongpur , erösitett Ruruki , letelepedett Turko-

határ vs Kalkutta Angol mannusok maradékiMacze-

elolülóségbenBengaliatart. doniában kik a' Török és

ban keleti Indiában, Tys- Tatár nyelvet beszélfik.

táhnak eggyik ágán. Ti- Rusa, (.5,53 40' É. Sz.jjjfil^g

bettel fö kereskedö hely. К. H.) ker.béli vs Moskwa

Runkel, helys. Wied-Runkeli Orosz Helyts.ban 300 h. 3400

urad.ban Lahn mellett , e- 1. egy bor fabr.val.

zen által egy felveno kô hid Rusas-Mause , vs a' Bagem d'i

vezet , ennek kiîzepén nagy Habessinia tart.ban azon

bakható épület áll egy kas- tájékban, hol ezen Lart.nak

télyal, mellybenWied-Run- -irtóztató örvenyei kezdöd-

keli Her.nek kormányozó- nek. /

Kanczellariája vagyon. Rí/jA,halászheIyDublin Irlan-

Rupel, Skláldis fónak melles- diai Grófs.ban az ittf'ogott

leg folyása melly mind a' Läng nevezetü hall mcsszi-

két Dyle patak, és mind a' re ki vitetik.

két Nethek (nagy és ki- Rutbach , 1. Rauschenbach,

csiny) fókból származik. Ruskog , bis vs Westgothland

Rupersdorf, Hohenrupersdorf, Svekus tart.ban Wener tó-

szabad mvs AustriábanEns nak szomszédságában.

alatt való tart. Manhardi Ruspo, pénz neme Toscaná-

hegy alatt való fertályban ban. 4 ft. 28 kt. ér.

Sulz patakon egy pléb.val Rust , fo Helvecziában, melly

130 h. S. Gothérdon ered, Luçzer-

Rupie , ezüst vertpénz keleti ni tavon keresztül mégyen,

Indiában, külómbféle tart. Araun alól Aarba,omíik.

nyokban 17 külómb nemei Rusz, (,5,5o 17' 18" E. Sz. 390,

találtatnak. Tulajdonkép- -i' K. H.) falu napkeletiBur-

pen az Indusi tallérok. Ru- kus orsz.ban Insterburgi

pie Sicca v. a' Bengali mint- ker.ben; itt Russe, tylemmel-

е£У 55 Ьт. Bécsi váltczéd. nek nagyobb ága, 3: Atnjat,

tészen. Többi Indus tart.k Skirwiet és Pokolna ágak-

ban egy Rupie ,51 kr. — 1 ra oszlik. *

forints Bees. vált. czéd. Ruszbach, fó Ausztriában En*

számláltatik. Egy Lak Ru- alatt, Mannhardi hegy a-

pien 100000 Rupietjioo Lak, lattfekvö fertályban, melly
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Karnabrunn tól nem messze

«red, ficmeth Óvárnakirá-

iiyában a' Dunába ömlik.

"Ruiznidk'ik, Orofzok, tótnép-

ág Gallicziában , és Ma

gyar ors/-.ban Erdélyi nagy-

fejedelemségnek határján.

Ruuweil , jeles helys. Luzern

kantonban egy ferdôhelyel.

Luftringen , a' keleti Frizia-

nak vége Jade nevezetû

magy tó ág mellett Budjäd-

nigi tart.лак által ellene

ben ; 1710-ben Januarius 16-

kán itt a' ki öntö Jade és

tenger' 5 falukat eltörült.

Rujtwa , vs Gruzinia Orosz

Helyte.ban , GörögPüspök-

iiek lakó helye.

Husit , Rustum , szabad Kir.

vs Sopron Várm.ben. Lak.

leginkább Németek , kath.

és evang. is. Fekszik Ni/.si-

der tava' partján. Soprpn-

hoz 2 6/8 mfdnyire , hires

szplö hegyei alatt , oldal-

16s szántó földeivel, lueses

egéaséges helyen, úgy hogy

1713-dik esztendñben hir-

telen halál uralkodván e'

ékes. Ezen két templom a'

kath. hoz tartozandó. Наг-

madik az evangelikusoké ,

melly József. Császár alatt

építtetett 1784-ben. Világi

épületei között neve/.etes

a' vbháza , és a' katonák

szállása , mellyben elfér

mintegy 100 ember. Polgá-

rok' ispitálya is van itten.

A' vsban .3 kapun esik a*

bémenetel , negyedik кар li

ja Nizsider Tava felé' van

hogy ha tüz támadna, jó

hasznát vehessék. Különös-

sen dicséri Bel Mátyás a*

Ruszti Tanácsot, azárvák-

nak igen jó gondviselése-

kért , melly dícséretjeket

hiba lett volna elhalgatni,

hogy másutt is követtesse-

nek. Határja soványas , de

legelöje kôvér , fát pénzen

szereznek. A' Tokai bor után

Ruszti bort legjobban dí-

csérik. Lak. száma mintegy

xi 00

Ru/í, (370 28' E. Sz. 12=» 14'

N. H.) vs Cordova Spanyol

tart.ban 4000 1.

yidéken , a' Soproniak is Ruteni , Rutuni, Rutheni A-

»de koltozének által , hogy

magokat , és életeket meg-

menthessék. Hajdan a' Ró-

maiak birtokok valaj 'sOt-

tokáré is, azután pedig az

OvAri uradalomhoz tarto-

zott. 1681-bcn Kir. vsá lett

Leopold alatt, köf allai pe

dig 1614 hen vétetettkorül;

quitaniában lakott nép >

ez 's Gallia Narbon határi

között , most la Róvergne,

fft vsok volt : Segodunum ,

hoi most Rodes. »

Ruthe, hosszaságmérték , ki-

váltképpen földnek színén,

23 664/1000 Rajnai lábakat

foglal magában.

és erôssége inkább külsö Rutherglen , kis vs déli Scó-

ezint mutatt, mint sema' cziában , Lanark Grófs.ba

lakosokat hathatós ostrom Clyde mellett jeles, vs ke-

ellen védelmezhetné. Szent- reskedéssel.

egyházai jelessek, az egyik- "Ruthin , kis vs Denbig Angol

hez vagyon kapcsolva áz a' Grófs.ban , ész. Wales tart,

nevezetes kápolna, mellyet ban Clwyd mellett, egy

Mária Királyné szerzett , ispitályal és Kolegyiom-

és hetenként egy szent mi- mal.

sének olvasására rendelést Rutigliana , kis ys Bari Nápo-

is teve ; a' Sz. Háromság- lyi tart.ban 4270 1.

nak tiszteletére építtetett Rutha, alsó és felso Rútka,

templom jeles toronnyal Vrutky. Két tót fahl T<W
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tócz. Várm. F. U. több ига- czimét vîseli.

ságok, lak. jobbára evang. 'Rutland, Grófs. Vermont ész.

«s kath. Trencsén Várm. ' Amerikai szabad társaság-

nek '& Szucsának is szom- nab tart.nyában , 37Qmfd

nzéds.gában ; határbéli föld- nagy , vsra nézve gazdag ,

jeik kozép termékenységü- fö helye

ok; gyümölcsbk, és káposz- Rutland, 1400 I.ból álló hely-

tájok böven terem ; méh- ség. Kormányozó széknek

tartások hasznos. Nagy lakó helye.

szomszéd hegyeik.Dzurano- Ruttenpur , vs keleti Marat-

vának , Gyukovának , és tok' tart.nyában Hindo'ta-

Chrapovnának nevéztetnek, niában tulajdon Rájávai

mellyektöl ész. felé a' Vág bir.

vizétôl mintegy 200 lépés- Rutull. nenjzetség Latinusok

»yire a' Trencsén Várm.be szomszédi Italiában , ten-

vezetö útnái vagyon Dup- ger mellett ; tulajdon nép

»a Skala nevû. barlang. mig iEneás által Öszverjem

Nyilása , mintha mesterség eggyesittettek, fö vsok volt

«Utal készült volna, oUy Ardna , Ardea, jeles vs Ror

formának tetszik; szélessé- mától , 18 Róm mfd.

- ge 3 és 5 hossza pedig 12 Ruvo , Rubum , kis vs Bari

ölnyinek tartatik; tetejé- Nápolyi tart.Püspöknekla-

Töl kö-enyv çsepeg le, ol- kó helye.

dalain pedig borzaknak la- Ruw , Rue , helys. Freyburg

kásai szemléltetnek : bel- kant Helvetziában egy kas-

söbb részei mennyire ter- télyah

jednek, senki sem tudja, Ruyder , 1. Ruyter.

piinthogy vizsgálása igen Ruysbske , vs Brabancziában

, veszedelmes. Mivel némely 2000 1. - '

lakosok olly vélekedésben Ruyslede, vs Flandriában 5280

vannak , mintha ôblében lak.

elrejtett kints volna, csak Ruyter, Ruyder Hollandus a-

ïiem minden esztendöben rany pénz , 7 1/2 Rb,én tai-

«émelyek kints keçesés 1er. ér.

végett bé mennek. Ezen két Ryan , jókora to déli Scó-

falut csak egy út osztja. Itt cziában, Wigton Grófs.ban,

eggyesülnek Thurótz es Vág Rybinsk , ("570 50' É. Sz. 36=»

fok. Vannak itt köszengöd- 32' К. H.) vs Jaroslawl O-

rök. rosz Helyts.ban Rybinka

"Rutland, legkissebb Grófs. An- mellett 418 h. 2200 X. nagy

gliában , Lincoln Nortbam- vászon fabr.val , és keres-

pton és Leicester Grófs.gok kedéssel.

bözött, 8 □ mfd nagy a Rybnik , nenies vs felsö Szi*

helys. gekkel. 48 templ.kal, lesiában Ratibori Rerczs.

3361 h. 16360 1. általjában 202 h, 1310 1. egy kastélyal,

termékeny földel* bír. A* Kir. beteg katóna házzal.

Jak. jobbára rozs termesz-r Vászon, és bör fabr.val,

téabôl és juh tartásból él- Rye, Rium , 0=> Si' E. Sz,

nek. Ezen tart.t yizezik a* 18o 26' K. H.) tengeri vs es

íiallal bövelkedö Wash , kikötö hely Sussex Angol

Welland, és Chater. Fö he- Grófs.ban , az 5 Rév par-

lye Okeham.—Manners An- toknak egyike, Homokkal

%ol i»ord RuÜandi Her.nek ezen kikötö hely bé vagyon
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toltve , hogy csak kissebb géhez közel , 1500 1.

hajók járhatnak raita, е- Byswick , vs Belgyiomban Há

zen haiókon komló, rozs , ághoz közel 1670 h. Nieuw-

maláta, v. ser s/.alad, és hal

vitetik JLondonba.

Rjregetta , helys. Surey Angol

Grófs.b. ennek 'szomszédsá-

gában kallós fold találtatik.

Ду*л» majorság Brabancziá-

ban , Antwerpia es Hoog-

straten között.

"Rjrlsk, régi kerületivs Kursk

Orosz Helyts.ban Ryla és

, Sem mellett, 480 h. 18 temp.

egy klastr. 5000 1. több ker-

. tekkel, és kereskedéssel.

"BynóeA , vs New York ész. A-

merik. szabad Statusban,

Dutchesz Grófs.ban 3660 1.

Hjrpin , Repin , k. vs Odlek

vizénél Dobrczyn vidék-

ben , N. Lengyel orsz.ban ,

Orosz bir.ban ; egykojr ne-

vezetes fft hely volt.

T\yppe , falu ész. Hollandiá-

ban 1570 1. kik hering és

czet hal fogásból élnek.

Ryppen , 1. Ribe.

Eyssel , 1. Lille.

Вулеп, vs Geldern tart. Reg- Vuenow , 1. Reszow.

burg erôsséggel , hol 1697-

ben a' Ryswicki Békesség

köttetett,Francz. orsz. a' Né-

meth Császár és ennek szo-

vetségesei között Svecziá-

nak közbe jövetele által.

Jegyzést érdemel még a'

Ryswicki békesség kôtésnek

4 czikkelje is , mellynél

fogva a' kath. Hitvallásnak

a' Vesztfali békeség után

némelly birodalmi vsokba

lett béhozattatása fentarta-

tik; noha pedig à' Protes-

tánsok többször ezen czik-

kelyt elváltoztatni igyekez-

tek , ez még is mindeddig

sértetlenül maradt.

Yviebecnih, urad. Cseh orsz. Ra-

koniczi ker. Noatitz és Rhi

neck Grófhoz tartozik. Van-

nak nagy bikkfa erdei és

gabonás földe. FfthelyeHre-

becnik , vagy Hrebecnice

kastély és falu, gyönyörü

vadas kerttel.

s:

Saadt, v. Sahan, kis környek

Arabiában Jemen tart.ban

Tehama fó mellett , hason-

16 nevü fö vsal.

Saale, (Frankóaiai) fó Fran-?

kóniai ker. melly Coburg ,

és Würzburg határán , Kö

nigshofen vártól nem mesz-

sze az úgy nevezett Grabfel-»

de mezön ered, Milcz: Strey,

Brend , Lauer, és Sinu fo jót

magában felveszi , Gemün-

den mellett a' Würzburgi

Herczs. a' Maenusba öntö-

dik.

Saale, (Szász) fó Német orsz.

Çseh hatiron ered Fichtel

hegyen \ß mfdnyire Zell-

hez egy bikfaalattHof'on a-

lól a' Bajori kôrnyéket el-

hagyvan , Reusz , és Szász

Hercz. birtokokon keresz--

tülfolyik. Thüringiát Wo-

igt és Osterlandt tart.nyok-

tól választja, Jena, Naum

burg , és Merzeburg feie

forduí , Halle falait nedví-

ti, Kalbe mellett Magde

burg Herczs.be mégyen, Sa-

alhornnal Barbyhez közel

Albis fóba szakad. Folyása

között Unstrutot,fehér Elsz-

tert, Ilm, és Bode fókatma-f

gában felveszi} Halletöl toy*
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hajókázhatóvá tétetett. E-

zen fótól a' hajdani West-

fáli Kirs.nak Saale neveze-

tü oszt.ja vette nevét, melly

Halberstadti .Herczs.ból ,

Schauen.urad.b61 , Wolfen-

bütteli. Hessen hívatalból ,

némellyMagdeburgi részek-

böl, Quedlinburgi kôrnyék-

böl , Wernigerode Herczs.

Löl , Derenburgés Hassero

de Herczs.böl, Blankenburg

Fejedeleraségbol , Gruben-

hági Elbingerode hívatal

ból , némeïy Hildesheimi

helyekböl, Saal, ker.bôl ,

a' Burkusi , és Szászi Mans-

feldnek legnagyobb részé-

böl állott.

Saale, fó Bajor orsz. Szaleza-

chi ker. Salzába öntödik ,

csukában , pisztrángban és

más halakban igengazdag.

Saalfeld, (5oO 39' 18" É. Sz.

29o a' 3o" K. H.) Coburg

Hercz. részének fö vsa Al-

tenburgi fejeds.ben Saale fó

mellett .554 h. 3.500 1. He-

gyen épült kastélyal ésegy

ehez tartozandó kertel Ly-

ceummal , posztó , és ma

teria kézmivvel, tímárság-

gal , gálitzkó és kék festé-

ket készító mívekkel.

Saalfeld , lengyel. Zelwald ,

С5.З0 50' 30" É. Sz, 370 27'

K. H.) vs napkel. Prusszus

orsz. Morungi ker. Mawing,

és Bäring tavak között,mel-

lyek Gneserich tavával ösz-

ve vannak kapcsolva 168 h.

1270 1. 's nemzeti iskolá-

val,

Saalfeld , v. Zolfeld , Karint-

hia Herczs.ben Glan fon ,

S. Weit felé Klagenfurton

túl egy mfdnyire. Vannak

itt több ritkarságok , mert

i-ször itt fekszik Saal, v..

Maria-Saal Prépostság. 3-

ezor itt vagyon az egész tar-

¡tománybau legrégibb tera-

plom , itt találni a' Karin-

thiai Apostolnak Sz. Modes-

tusnak sirját , és ham-

vait. 3-or itt láíszatik azon

fejedelmi szék , vagy ко,

mellyen regenten a' fejede-

lem ült a' hüséges esküvés

alkalmával. Közel fekvö

Glasenburg faluban vagyon

egy Paraszt familia ,

mellynek örökös jussa va

gyon ezen a' köven ülni ;

pompás szokás 1414-be vé-

get kapott , midön Ernst

Hercz. ki Keménynek ne»

veztetett utolsó ült ezen a'

köven. 1728-ban midön VI

Károly Császármaga a' hü-

ségesküvést által vette ,

ezen pompás szokás elhal-

gatódot ; azon Parasztnak

pedig, kinekezen Jussa va-

la egész házi népével az ud-

varnál más becsületek adat-

tattak.

Saalfelden, mvs Bai or orsz.

Salzachi ker. 119 h. 910 1.

egy Dékánysággal»

Saalhorn , falu Magdeburg!

körny. Saale fónak az El-

bével való öszve keveredé-

sénél; koszénnel, égetó és

párkányfával kereskedik.

Saal kerûlet , kornyék felsö

Szász ker.ben Magdeburgi

Herczs.ben Burkus orsz. ha-

táros vele Chúr és a' Leip-

czigi vagy Lipsziai Merze-

bürg , Mansfeld , és az An-

halti kôrnyékek. Több vso-

kat foglal magában. t. i.

Halle, Giebchensteni Wet-

tin , Löbegin. 's a' t.

Saalmünster , vs Fuldai rész-

ben, Kins mellett íopo 1.

Saan, fó Karnioliában , Cil-

lin alól Stajer Her.ben Szá-

va vizébe vegyül.

Saar , fó Francz. orsz. melly-

St. Quirn vsnál Vasgauban

ered , több helyeken által

folyik, rólla neveztetnek.

Trier feUtt Conz mellett
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fótól neveztetett a' volt

Fran. Saar oszt. melly a'

Trieri és Zweibrückeni (Bi-

pontum) környekeket, Sa-

«trbrück Grófságot 's a' t.

foglalt magában. Fö vsa

Trier vala.

Saaralbe , vs Lotharingiában,

Albe urod.ban , Saar mel-

lett egy kastélyal , 2660 lak.

Saarbrück, NassauUsingi Gröfs.

Wester tart.ban, napkel.re

Zweibrücken , délre , és ny.

ra Lotharingie , ész.ra Ott

weiler és Lotharingia ha-

tározzák ; 16 □ mfdön 17430

lak.kat számlál, igen erdös,

gabonába/i , gyümölcsben ,

borban , szarvas marhában

igen gazdag, fekvése igen

alkalmatos a' kereskedésre.

Ezen nem reg Herczs.re e-

nieltetett Grófsághoz tar-

toznak Ottweiler urodalom,

Saarwerden Grófság , Her

bisheim Tiszttartóság,Hom-

burgi hivatal, Ingerheim,

és Rosenthal tisztség. A'

Lünevilli békesség szerént

T8oi-ben Fran, orsz.gal egy-

fyesíttetett. Dea' legújabb

árisi békûlés szerént Rai-

nán tulsó Prusszus tart.hoz

csatultatott egész vidékével,

fö vsa

Saarbrück , kis vs Saar mel-

lett egy kastélyal , .300 h.

2720 lak. vas , aczél, és fél

jiorczellán fabr.val, vagyon

itt fö oskola. .

Saarburg , Sarrebôurg , vs , éa

ker.nek fö helye Meurthe

francz. oszt, Saar mellett ,

1500. lak.

Saarburg , fnásképpen Trieri

vs Saarnak a' Moselbé4 lévô

béfolyásánáí 1000 lak.legúj-

jabb alku szerént azAustriai

Ház a' Burkusnak engedte

által.

Saargemünd , Sarreguemitoes" ,

! (49° 8' & S», 94° ¿o* N. И.)
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Ezen vs és kerületnek fóhelye ,

Mosel Fr. oszt. Blaise í'ónak

a' Saarba való béfolyásán,

2530 lak. Vagyon itt félpor-

czellán és pikszis fabr. .

Saarlibre, regenten Sarre-Louie

erös vs Mosel Francz. oszt.

Saar mellett 4000 lak. Pári-

si békesség szerént Burkua

orsz.gal öszVekapcsoltatott.

Saarmund , vs Brandenburg

közep Márkba, Zautchiker.

Saare mellett, mely innét

nem messzeNutte fóval eg-

gyesül, 58 h. 330 lak.

Saar - Union , vs alsó Rajnai

oszt. Saar mellett 416 ház.

2800 lak.

Saarwerden , 1. Sarwerden.

Sa-Atabego', Satabago , vagy

Dschavaketti , tartom. To-

rök Georgiában , Kartuef-

nek v. Kartvely'nek része ,

a' fekete tenger mellett ,

napkeletre és délkel.re Kara

és Arzerum határozza, he-

gyes tartom. a* Kaukazus

ágaitól keríttetik. Fö vize

a' Cur folyó , melly ezen

tart.nyon általfolyik ; ki-

váltképpen bo.rban, mézben

gazdag , vagyon itt nagy

marha tenyészet is. A' la-

kosok a' tulajdon Georgiá-

ból , Mahomed követöi. Fö

vsa Akalizighe. e

Saatz, kerület Cseh orsz, Szász

határon , Eger folyótól ned-

víttetik. Csak éjsz.nyugoti

részén hegyes, másként la-

pályoá) ásványos ; érczben ,

gabonában , fában , lenben,

komlóban , halban , '3 a' t.

gazdag.^ Lakosok' száma.

100300, lo vst, 8 helys. 465 '

fal. A' lak. Németh-Csehek.

Fabrikákban és kézmívek-

ben nints itt fogyatkozás.

Kerületi vs

Saatz , (58° í8' 35" E. Sz. 31»

55' N.H.)Eger fó mellett. 3300

lak. 3.3.5 ház. Vairvon itt ie-

ísi

Vagyon itt je-

les vísi meíterség. 4ioml&
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îtt nagyon termesztetik , . diában lakott nép gyémánt

találtatnak benne jó копу- ésványokkal.

ha kertek , Cs. kir. Posta Sabuudia , 1. Savoya.

hivatal , fzép Tanátsház , Sabbato , fó innensö Nápoly

Dékany templom , más több Ftjedelemségben, hason ne-

kath.. templ.kal. Fallal kö- vü orsz.ban Terra di La-

rül vagyon véve.^ varo tart.ban Vulturno ío-

Saba , nagy vs ÍEthiopiában ; lyóval eggyesül.

Troglodytice tart.ban, az Sabdu , 1. Dschesire.

Arabiai teng. parton, As- Sabi , ennekelötte jeles fö vs

sabinus Istennek tiszteleté- Fidah orsz.ban a' Rabszol-

vel , most Assab. volt Saba gai partokon, Angol, Fran-

belsft Afrikában is , most (;zia és Portugallus porté-

Tasawa. kák deporával.

Saba, francz. sziget nyugoti Sabia, í'olyó Sofala parton,

Indiában S. Eustáchnak ész. Kaffer tart. Afuka öbölbe

nyugoti rés¿én , mellytöl öntödik.

tfügg, raeredek , de tetején Sabia, Sedanda , keleti KafFer

jó kerti földdel bétakart kö- tart.ban Királyság hasonló

ezikla, melynektérségnagy- nevü folyón, mely kozepén

. sága i mfd. fovény torlá- általfolyik. Északi része

eoK , és gázló helyek miatt Sabia fó felé Quiloane , dé-

igen nehéz a' hozzá mené- Ii pedig Seffua-Botonga ne-

tel. Éghajlatja tiszta és e- vet visel. Uralkodója Sedan-

gésséges. Források fogyaj- da czímmel bír.

ltozását helyrehoz/.ák a' szá- Sabina , kis tartom. Olasz orsz.

mos essök. Termései : pa- az Egyházi birtokokban ,

mut, kerti vetemény, ha-» kel.re Abruzzo, ész, ra Spo-

lak , héjas állatok. Lakosok léto , délre és nyug.ra Ti-

száma 6oo. , , beris határozza , mely az

Sababurg, 32' &\" E. Sz. úgy nevezett S. Péter örök-

27» io'. 23" N.H.) urodalmi ségétôl, Teverone fó pedig

fcastély Hessen-Cassel Hrcs. C.impagna di Roma tart.tól

ben ma.aras hegyen fekszik választja.

Reinhard erdönek közepen, Sabini , régi, egykor Umbri

mely a' sertvéseb makkal- név alatt esméretes nép

tartása miatt gazdagon fi- Italiában délre Latium, kel.

zet , egy vadas kerttel , re Picentusok és Vestinu-

mellynek kornyéke i mfd. sok földe , ny.ra Etruria,

E' mellett vagyon egy ura- ész.ra Umbria köztt. Határ

dalmi mènes is hires lo- folyójók Tiberis volt He-

vakkal. truria felöl. Már Romulus

Sabüci , kis vár Szerviában, idejében dolgot adtak a*

Száva mellett. Romaiaknak ; fö vsai: An-

Sabaeusok , kôzép Arabiában, temnae, Aniónak Tiberis-

az Arabiai tengerôbolnél és be folytánál ; Collatia Ro-

vörös tengernél lakott nép. mához 4 rom. mfd; Tar-

«Saba Millesewo, Milleschewo, quiniustól foglaltatott el;

MUosewo , vs Bosnia Török Fidenae , Crustumerium ,

tart.ban Drinonak Lino, v. Cacninae, Nomentum , E-

Lim nevü agán egy Görög return ("Monte rotondo) Cu-

klastrommal. rej. f3 vs , Reate, Cutilia,

Sabarao , Ganges melléki In- Phalacrine, Amiteraum 'i
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Sabio , kis vs Bresciano haj-

daniVelenczei tart.banChie-

se folyón kôrnyéke il Wal

Sabio nevet visel.'

Sabioncello , fei sziget Dalma-

cziában , ez elött Ragúza

szabad társasághoz most

pedig az Austria Illyriái Ki-

rálysághoz tartozik kôr

nyéke mintegy 10 mértfd.

melly termékeny szollö he-

gyekkel és kertekkel körül

vagyon véve ; itt a* Raguzai

Nemessek (Nobili) szép

mulato házakat építettek.

A' férfiak igen alkalmatos-

sak a' hajóká/ásra , az

asszonyoknak szép^ége hi

res. Szomszédságában va

gyon Sabionceiio, vagy Sfa-

gno Kanális , melly Welen-

czi tenger öbölnek (Golfo)

része , Meleda sziget, és Sa-

bioncellónak csúccsa fek-

szik. ;

Sabionetta , ( 44o 59' 47" E. Sz.

23u 9' .50" K, H.) kis erösi-

tett város , orzo várral.

Mantua! és Cremoni kiïr-

nyék közpttOlasz orsz.Gua-

stalla Herczs.hez tartozan-

dó , 6030 1. , •

Sablath , (Zablaty) 74 házak-

ból álló vs Csfeh orsz. Pra-

chini kerül. Vagyon itt kat.

pléb. tempi. Németek lak

ják kik foldmívelésb&I f és

más városi mesterségekbôl

élnek.

Sable, ("47° 5°' E- Sz. 17° 15'

K. H. ) vs Sarthe Francz.

oszt. Sarthe mellett 3060 1.

Sublet a" Olonne , (460 26' 5z"

É. Sz. 15o 52' 55" K. H.) vs

és kerületnek föhelye Ven

dée francz. oszt. az Atlan-

ticumi tenger mellett, 6170

I. hajókázás oskolával, kis

révpartal , gabonával , só-

val és marhával kereskedik.

Szardelle és töke halak'

fogdozásával, foglalatosko-

dik.

Saboa , kis szíg. az Indiai ten»

geren , Sumatra szigettóí

nem messze.

Sabon , kis ország azon nevo,

vsal Guinea partján Afri-

kában.

Sabor, Minhonak meljék fo-

lyója Portugalliáhan.

Sabor am Hammer -, urodalont

Glogau Sileziai Fejedelem-

ségben hasonló nevü váro-

sotskával, és kastélyal Ode-

ra mellett. t_

Sabu , igen kis Kirs. fe] s5 Gui~

neában az arany parton ,

több tavakkal bir; árany-

s;ban , gabonában , yarn's ,

■patat , czitrom , narancs és

más gyümölcsükben gaz-

dag; igen szorgalmátosem-

berek lakják. Hasonlónevü.

föhelye népes helység, '*

. Kir.nak lakóhelye.

Sabrina, Britannia szigetében

. ny.ra fóvíz, most the Se

vern.

Sabu, 1. Sebea.

Sabugal , kis vs egy kastélyal

Beira Portugallus tart.ban.

¿acaben , kis vs Estremadura

Portugallus tart.ban.

Saccadon , kis vs Uj Kasztili-

ában Spanyol orsz.ban Tejo

folyón.

Saccoi t tengeri vs Niphon szi-

geten Japani tart. igen tá-

gas kikötöhelyel , 's erös

kastélyal.

Saccania , Morea félszigeten

egy kerület a' Korinthusi

tengerbe kinyúló Fokon ,

Lepanto , és Engio tenger-

öblökön , fö vsa Tripolizza.

Sachalien , Sachin , sziget O-»

chozkí tengeren , Amur tor-

kolatjának írányában ,54—

52o É. Sz. északi részét Ta-

tárok , a' délit pedig Japa-

nok lakják , 1807 ben az

Orosz- Amerikai kereskedö»

táraaság .birtokába jutott/ .

Sachalin- Via , 1, Amur.»
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Vachendorf, meglehetös falu

felsö Stájer orsz.ban Juden-

burgi Iter.b en, egy vasbá-

nyával.

Sachin , !. Sachalien.

Sachsa , Burkus szabad Kir.

ve ThüringiábanHohenstein

Grófs.ban Hârtz nevü erdö-

nek töveben, egytemplom-

mal, àïo h. 980 1. kikföld-

mívelésbbl , marha tenyé-

s/.etbol, takácsságokból, ka-

ïap fabrikákból , ide'stova

való kotsizásból élnek. A'

vs mellett gazdag vas és

márványbányák vannak,

mellyekben achat is talál-

tatik. Vannak itt gipszt!és

szomszédságában üveg bá-

nyák is.

Sachsen, Saxones, Szászok ,

régi hadakozó nép Német '

orsz.ban,melly elején a'mos-

tani Schleswiget és Holzá-

tziát lakta , 3-dik Század-

ban Hengst , és Horst test-

vérek vezérlése alatt szá-

. mossan Angeln név alatt

Britanniába által költöz-

tek , ott 7 Kirs.oltat állí-

tottak fel ; ezen néV még

Schleszvígben fentartott.De

egész Német országon isel-

" széledtek. A' 8 dik század-

ban Wittekind hadi vezér-

iek alatt Nagy Károly Csá-

ezár által meghódittattak ,

'а a' keresztény Hitfelvéte-

lére kénszénttettek. A' Szá

szok szabadságokért erös-

sen 8o4ig viaskodtak, melly-

eszt.benKároly a'SzászoktóI

elöterjesztett íeltételek sze-

rént vele békességet kötöft.

Sachsen , Szász órszág, Német

országnak ama nagy része,

vólt, melly Lengyel és Cseh

orsz.októl a' Német tenge-

rig és Dániaig terjedett; két

kerületekre oszt<5dott t, i.

a* felsö és alsó Szász kerü

letekre , 1. mindfcettftt.

StátM Vátatutó Heraegség, Til*

eziti békességtol fogva

Dec. 1806 eszt. az eltörlött

Rajnai szôvetségben Kirs.

vala, (.5°° '<>'-5*° *9' É.

Sz. és 28° 4 —33° K. H.p kö-

zött fekszik északra es ke-

letre Prüsszia orsz. délre

Würzburg , Bájor orsz. és

Austria, és nyug.ra West-

phália határozza. Térség

nagysága 752 Q mfd. vala,

ebbol mint 1/5 része jutott

Prussziának egynéhány mili,

lakosokkal , ezeknek száma

2,085720 vala a' sergeket-

ide ñera számlálván. He-

gyei között vannak a' Erz-

hegyek , Fichtel hegy-

ségnek ágai némelly igen

magas tetökkel. Folyói: O-

dera, Albis, Saale, 's л' t.

A' földnek termékenysége

igen nagy, miveltétése je-

les. Legjelessebb termései:

gabona, kivirinívaló gyü-

mölcs, igen jó bor, répa,

répa magvok, kékfestôfii*

buzér , vad eáfrány , len ,

kender; fában hol héjános-

sága , hol bôsége vagyon ,

vannak rrtég hegyein jeles

legelô helyei , kivinnivaló

hüveljes veteményi , ezu-

rokkal és krumplival egy-

gyütt;talállatnak benne e-

züst, ólom, réz, czin , vas,

czink , kóbalt , Wismuth ,

's a' t. majd minden hasz-

nálható drága kövek nemei

úgymint: márvány, kigyó-

kö , topászkó, krystál, ho-

mökköy karniól , a chat,' o-

pál, jaspis, chalcedon» grá-

nát , 's a' t. legjelessebb por-

czelláh agyag , kfiszénj bü-

döskö , timsó, gálit.zko, só,

ásványos forrásokkal. A'

íuhok szép gyapjút adnak;

a' szarvásmarhák , lovak , és

méhek tartása ió nyereség-

geí járó. Vad állatoknak és

halaknak minden nèmeiben

bbsége vagyon , a' Ltpsiai

WüUtí*
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patsiriták különössen ked- jedelemségben.

veltetnek. A' lak. kevese- Saehsenburg , mvs Karinthiá-

ket kivévén az evangelikus

hitvallást követik. Kormá-

nyozója egyedül ' uralkodó

(raonarcha), de az-ország

rendjei által határoztatik.

Ország iövedelme 12 millio

for. kolcsége 11 1/2 for. Ог-

szágadóssága 35 mil.mégyen,

ezen summából esztendön-

ban , Villachi ker. Dráva;

mellett 3 kastéllyal , egy

pléb.val posta úfetal. Kor-

nyekében sok sarga réz ké-

szíttetik, vagyon egy Pis-

kollz - és vas bányája.

Sachsendorf , falu Hildbung-

hausen Her.ben gálicz kö bá-"

nyával.

ként 2 mili, huzattatik-le. Sachsenfeld , uradal. egy regí

Szárazon lévo hadi ereje kastéllyal, Erzgebirgi Szásü

34000. Ezen ország a' régi ker. Itt sok mesterséges bá-

Szász orsz.ból, vagy is a' dog portékák készétetenek.

régi választó és örökös tar- Sachsenfeld , uradalmi mvs ,

tományból, felsö és also Lu- also Stajer orsz. Cilli ker.

zátziai Mark Grófságokból a' Sán fó mellett 80 h. pléb.

állott, de a' Bécsi Congres- val, mintegy esztendo

sus s/.erént alsó Lusatiáte- elött egészlen elégett;

gészen, felsö Luzátziának, Sachsenhagen, (52o 23' 51" E.

nagyobb részét elvesztette , Sz. 26o ,54' 31" K. H. ) vs

Schauenburg Grófs.ban a"

Westfáliai kerületben egy

tempi. 100 h. 7.30 1. Ennek.

elötte itt két sos kútak va-

lának.

Waldeck

melly Burkus orsz.hoz iött.

A' régi Szász orsz. foglalja

magába a' Miszniai , Wit-

tenbergi , Lipsziai, Majsze-

ni, Voigtlandi, Neustaedti,

és Thüringiai kerületeket , Sachsenhausen , vs

Merzeburg és Naumburg- Fejedelemségben.

Zeitz megyéket , Querfurt Sachsenhausen , 1. Frankfurt

Fejedelemséget, Henneberg (Moenus meljéki.)

Grófs.nak egy rés/.ét. De eb- Sachsen-Lauénhurg , I. Lauen-

böl is a' Thüringiai, Chur, burg.

és Neustadti kerületeket e- Sachsien, jeles helys. Unter-

gészen elvesztette, Witten- Waiden kantonba Helveczi-

ában. '

Sacile , Sacillum , kis vs Tre-

visoi Markban Livenza fo-

bergával,Barbyval, és Gora

mernnel ; és még a' Meisze-

iii Leipzigi kerületeknek ,

Merseburg 's Naumburg-

Zeitz Stifteknek jó részét ;

a' Querfurti Herczs.get, a'

Voigtlandi Gefäll, Blinten

lyóhál. Ezen hely ázért ne-

vezetes , mert »809 eszt. itt

az Austriaiak a' Francziá--

kat meg verték.

dorf, Sparenberg, Blanken- Sacred, Hebridi szigeteknek

bürg birtokokat. Henne- egyike Skótzia mellétt.

Sacrificios , szigeteeske Méxí-

kói tenger öbölben északi Á-

berg Grófs.nak hozzá tar-

tozó részét. Ezek is Prusz-

sziához kapcsoltattak. Mos-

tani népessége és nagysága

még einem határoztatott.

r-Fö vsa Dresda, és Leipzig.

Sachsen ( Länder y I. Sszá-'

szpk földe,

Sachsenèerg , ys Waldeeki Fe-

Hün. JtEx. IV. DAR1.

mcv.Tlascala tart.nak-part-

íán.Vera Crux-tolnem mesz-

sze; hasoplô. nevü kis szi-

get feks'zik Darièn nevü tèn-

ger obölben,, , n ,

Saetía , vska Cseh orsz. Bid-

»chowi ker. Schwarz ра

йя
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taknál ai8h.dé"Mny tempi. A' szarándokoktól gyakran

mal, 's ispitályal. látogattatik , mert eddig:

Sadagurra, kis vs Gallícziá- jutott Hágá¡ ,fiának vizet ke-

ban Czernowiczi ker. resvén, mint tartyák.

Sadao , Cádao, fó Portugalli- Safachs , Sfux , uj formáu

ában ez a* torkolatjánál a' épült vs de Capee bboïnél

tengerbe-kinyúló Espichel Tunis partján Afrikában ,

fokon allól Sadó nevet Kap. olajjal és gyolcsal kereske-

'Sadava, vs Arragonia Spa- dik.

nyol tart. Kiguel folyónán. Safarda , Jiagy fó Fez orsz.ban

Sadraf, Sadraepatnam szép Afrikában , az Atlanti-

népes Francs, helys. keleti kum tengerbe ömlik.

Indiának Koromandel part- Sajfelaere , vs Flandriába 2-220

ián , Paler torkolatjánál, egy la k.

kastéllyal , Hindusok és Saffi, v. Asfi , tengeri vs Du-

Europaiak lakják ; vannak kalla Marokkói tart. cse-

itt 7 Indiai pogány tem- kély kastéllyal.

plomok , kép faragásnak Saffig, vska és kastély Neft

«ö sziklákba metszet osuda mellett . Trieri uradalom-

nagyságú darabjival. 1786 hoz tartozott.

az itt lévô keresztény köz- Saffrai, vs also Ligeris (Loire}

eég 2000 lelkekböl állott. Francz. oszt. 2230.

Itt jeles pamut portékák Sagadahok, fó észak Ameri-

készíttetnek; kiváltképpen kában , New- Hampshire

az ugy nevezett gingan ma- tart.ban ered , Kenebeck-

* teria hires, kel ószvekapcsolódik , 's a'

Säbie, Saebojum, vs Aalborg Merri-Merting oblot f'or-

Dánus megyében, Jutland- mália.

ban , igen alkalmatos ki- Sagadahok , v. Lincoln , Grófs.

kotÖ helyel a' Bálti tenger Massachusett ész. Amerikai

mellett. Itten Europában szabad társaságban, Main

legjobb kréta találtatik. A' tart.ban Wiscas&et fö he-

lakosok mindenféle termé- lyel.

sekkel jó kereskedést üznek. Sagan , Herczegség alsó Si-

Sünftenberg , mvs Austriában léziában Glogau Herczeg-

Ens alatt , Mannhard hegy ség , és Luzátzia között, Bo-

felett fekvö fertályban ber fó mellett , Sagani Her-

Krems mellett , egy kas- czeg Asszonyhoz tartozan-

téllyal, országi ítélószékkel dó , melly hafdani a' Kur-

pléb.val , és .11,5 h. landi Herczegnek Ieánya és

Suent , Saint, vs alsó Seine a' Trubetzkói fejedelemnek

Francz. oszt. 2320 1. felesége valaa2 1/2 □ mfdön

Säter , kozépszerü vs Linster 36.500 emberek laknak ,

tó mellettThalland tart.ban iobbára lapályos 's homo-

Svéd orsz.ban , Itten a' réz kos , de gabonában , len-

bányában egykor sok réz ben, gyümölcsben, fában

pénz veretett. vasban vadállatokban gar-

Saetta , inneneö Kalabriának dag és termékeny. Fö vsa

déli partián fekvö tenger- Sagan, (.51o 42' 12" É. Sz. 32»

be kinyúló fok. Nápoly ¿9' 30" K. H.) 410 lábbal a'

országban. Bálti tenger1 szinét. fellül

Safa, kis hely Meccatól nem halladja, Bober fó mellett,

messze, köves Arabiábao. Vagyon itt egy kastély, ¿61
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h. 4700 1. egy bath, deák ték meg a' Locrensisek a'

oskola , kath. tanitó mes- Crotonia íókat, Cicero sze-

terek' Seminárioma, csipke- rent.

kotések, pántlika , posztó, Sagres, vska és vár Algarve

epanyol-viasz ée tükör, kar- Portugallus tart. S.Vinczent

ton - és vászon nyomtató fokon , jeles kikkölö helyel,

fabrikák , egy rézbánya , hal, és csiga fogdozast üz,

vászon és viasz fehéritô mí- Sagro, vs hajdaui Kors/.ika

vekkel. Itl jeles marha és Francz. oszt. most Sardinia*

gabona vásárok tartatnak. Kirs.hoz kapcsoltatot 2090,

Bagara , 1. Helikon. lak.

Sagard , vs Rügen szigeten or- Sagrus , fóvíz al. Ital. Pelig-

VO6 kúttal.

SagarI , Zagora, regenten Pe-

nerek és Frentánok közt

határ fóvíz most Sangro,

fion , Janjah Török tart. Saguenay , tart. Canadiban ,

ban fekvö hegyes kürnyék, észak Amerikában , azon,

~ nevü fóval, melly Sz. Lö-

rincz vizébe f'oly ; az An-

goloké.

Saguntus , Saguntum , régi ,

gazdag , hatalmas vs Ede-

Görögök lakják, kik sely-

met mivelnek; gyapjú ta

kácsságokkal : és orvosi tu

dományokkal.

SJgh , Ipoly Ságh , magyar

mvs Hont Várm.ben Ipoly

mellett , mellyen által kö

hid viszen. A' Vácztól Po-

sonyba menö utban. F. U. a*

Rosnyói kaptalan. Lakos.

mesteremberek és föid mí-

tanusok foldén Hispaniában

jó cserépedény földdel;Han-

nibáltól elpusztíttatott , a»

Rómaiaktól felépíttetett,

Murviedro helynél találtak

omladékira.

velök; 804 kath. 34 evang. Sagui , Maratti Her.ségHind-

és 7 görögök. Itt jó gabo- ostánban, Ostindiában.

na, török buza, dohány , Sagy , vs Saone és Loire Fr«

és bor terem ; szép makk , oszt. 2100 lak.

és tölgyfa erdökkel. Vagyon Sahagun , vska Leon Spanyol

itt egy kath tempi, vam- Kirs.ban, Sea fónál termé-

ház , több malom , egy pa- keny lapályságban egy kas-

tika 's soház is. Apát, Ma- téllyal.

rót és Rétsáy között. Sahara , azaz Pusztaeág , ( 15

Ságh, magyar falu Soprony —30o E. Sz. ) térséges , s/.á-

-------- raaj jobbára fehér *» szálló

homokkal bétakart lapály-

ság , Barbáriának déli ré-

szen , Afrikában Atlanti-

cumi tenger, Marokko, Ni-

gritzia , Biledulgerid és Se-

negambia között , keletrol

nyugotig 600 mfd. hosszú,

ter nagysága 60000 □ mrt-

föld ; csak itt ott talál-

tatnak plánták nôvésére al-

kalmatos tájeKok, mejyek-

b'jn Arabsok laknak, kikhi-

básan Maurusoknak nevez-

tetnek , csak kevés folyók .

ég patakok találtatnak ¿

гч *

Várm.ben Festetits György

Grófhoz tartozandó. Va

gyon itt szép uradalmi kert

majorság, halastó, méh tar-

tás , kath. terapl.mal 668

kath, 442 evang. 1. Soprony-

tól 4 óra.

Saghire, vs Török Georgiában.

Sagittaria , I. Otaheite.

Sagona , pusztult Vs Corsica

szigetén azon nevü tenger

öböllel , egy Püspök lak-

helre.

$agraèia , 1. Agram, és Zágráb.

Sagras , fóvíz al. Italiában ,

Bruttiusokfölden; itt gyöz-
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melyek à'nomokba elenyész- Bey , vagy Bégnek (Hely-

nek , vagy nagyobb meleg- tarlónak) lakóhelye, de ez

ségben kis;¿áradnak. Ásott igen ke vés tekíntettel és ha-

kútakban sos vi?, találtatik talommal bir.

és sokszor szálló homokkal Sai, nagy erosített vs Nigri-

bétôltetnek. Augustus, Sep- tziában Bambarra tartom.

tember, és Oktober hclna- ban, köfallal , tornyokkal,

pokban sokszor nagy essök és sántzokkal kürül vagyon

vannak , de ezek is néha * véve.

2, harona esztendökigis el- Saibusch, Seypusch , 1. Zy-

maradnak. Jobb tájékok- wice.

ban, de melyek ezen tarto- Said, Sidon , 1. Arre,

mánynak csak kissebb ré- Said - Zain , a' régi Sidon, (33o

szét foglaiják -el, és némely- 33' 15" É. Sz. ,53o 8' 30" K.

kor egyroástúl távúl fek- H.) vs Syriában AcreBasa-

szenek , tövisbokrok , kü- ságban , regenten igen ne-

■ lómbí'éle gyökerek , vad ve/.etes és jeles vala , 5000

ziild-ég, vad gabona neme, Török , Marionita, Görög,

szederj , bogátskórók , ke- és Zsidó lak. kik hasznos

vés helyeken Egyiptomi kereskedést üznek. Itt ésa'

szilva és palma fe terem. szomszédságban sok pamut,

Szarvfis gombák , és thea- bor és füge termesztetik.

piánláknak egy neme- Said, 1. Aegyptus.

is találtatnak. Ezen puszta- Sacdabad, vs Bengalia Angol

ságban tigrisek, parduc/.ok, Helyt. keleti Indiában, Ben-

oros/lányok , tevék , vad galia Tart.ban vannak se-

disznók, majmr/k, strutzok, lyem és pamut fábrikái és

' nagy kigyók tarlózl<odnak. meglehetös kereskedése.

Lak. fo gazdagsága tevék- Saikof, 1. Ximo.

ben okrokben, ketskékben, Saille , vs aleó Loire Francz..

Íuhakban,lovakban,és nagy ' oszt. 3350 I.

kutyákban ál. A' Parti Га- Saimo , nagy tó Orosz biro-

kosok kevés halászatot és dalomban keleti Finnland-

foldmivelést, és gummival, ban , 40 mW, hosszú a*1 enger

sóval, strútz tollakkal jeles s/inét; 300 lábbal felül hal-

kereskedést üznek. Fegy- ladja , és minthogy keleti

vereik hajitó dáidából Finnlandnak csak nem min-

(Hassugaja) kardokból, tö- den tavaival közösül, igen

rcikböl éspuskákból állnak térséges és messze terjedö

Muhamedánusok és Fetisch tó láiitzot formál. Nagy ré-

imádók , hét ker.tekre va- szint kietlen szigetekkel és

gyon feloszt va , melyek kö- tengeri borjúkkal tele va-

vetkezök : Zanhaga (mely gyon.

legnevezetesebb) Suensiga , Sainj , vs Aisne Francz. oszt.

Asarad , Godgen., Terga , 2080 lak.

Lemta , és Berdoa. Sainsle , erosített vs Sain vir

Sachd>anpur,v& kelel i Indiában zénél Kasan Helyt.ban O-

Séikek lartom.ban kastél- rosz bir.ban.

lyat jeles pamut fabr. val. Saintes, Xaintes , Santones,

Sahun, v. Sc.hohun, Sahun- ("45° 44' 46" É. Sz. 17o 1' 15"

tala, vs Abchaser partján K. H.) trisó Charente Fran-

Török Gi'orgiál an 3000 1. rzia oszt.nak fö v*a, régi,

Torek udvártól rendeltetett jeles vs 10300 I. fekszik egy
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hegynëk tovében à' hajó- Mongoliának.határján , Je-

kázható Charente fó mel- nisey fó íorrábival.

lett , melyen által Julian Sajó, folyó Magyar ors?..ban

CsásA.tól építtetett régi hid ered Redowa felelt Gömör

vezet ; vannak itt gyapjú Várm. Alsó Zsolcza mellett,

materia , ször materia , mol- Miskolcznak szomszédságá-

don , sapka, harisnya, bör, ban Borsód Várm. a' Her-

papiroa, porczellán, ol vasz- nádba szakad , sok áradá-

tó mühely , cserép edény 's sai miatt Miskolcztól alsó

m« efféle fabrikák, gaboná- Solczáig a' part nagytoltés-

val és> tórük buzával , bor- sel meg vagyon erosítve.

ral, pálinkával jeles keres- Üblébe fogadja Esetnek ,

kedést üz. Itt ezen osztály' Muran, Bologh, és Rima

elóljáróinak lakóhelye va- vizeket. Sulyom számossan,

gyoji egy kere¿kedo itélô- találtatik benne. Itt IV-dik

székkel. Bêla Magyar Király a' Ta-

Saintes (les) Antilli szigetek tárok , és velek egyesült Kú-

egyike, 1. Todos le, Santos. nok által megverettetett.

Saintogne , Santonia, tartom. Sajó , folyó Erdélyben ezen

Franczia orsz.ban , mely en- Fejedelemségnek ész.ra felf-

nek elötte Angoumois-sal vô részében ered , 's minek-

egy katonai fóhelytartósá- utánna némely folyókat

got formált. Atlanticumi fel vesz a' nagyobb Számos-

tenger mellett, Aunis, An- ba ontôdik.

goumois, Poitou és Guien- Sajó Lád , mvs Bprsod Várm.

ne között fekszik, ennek ben, Miskolczhoz 4 óra,

elötte 98 □ mfdön, 228000 1. Sajó vize mel'ett, a'posta u-

laktak. Charente folyó felsö ton. F. U. a' Religyióji fun

es alsó Saintognere osztja. dus, lak. Magy. kat. tul,

Ezen tartomány feletts kel- pléb.val , malommal és vá-

lemes , éghajlatja mérték- sárokkal-: . .,.

letes ; földje jobbára lapály, Sajó Sz. Péter , mvs Borsod

gabonában borban igeA Várm.ben , , Miskolcztól a

termékeny. Itt sok' üröm óra, Sajó vize mellett , a'

terem, mely már a' Római- Dios Gyóri urod.hoz (ée. a*

ak idejében nagy ЫгЬед Relígyiói fundushoz tarto-

vala. A' borbúl tobb- zik , lak. Magyarok , kalh.

nyire pálinka készíttfc- és ref. jó határraL és vásá-

tik. A' marha tenyészet és, rokkab í

a' lovak nagy betsben van- Sajó UUvqrhefy,OdoThe\4,nagy

nak. I#en jó agyagfoldet kü- mvs, Erdélyben, belsô Szol-

löm! félekép használható ho nok Várm.ben, Sajó vize

mokot istalálni. Alsó Sain- mellett , , Somkerektöl \ft

togneben nagy hasznothaj- óra. F. U. tó'bb nemes fam.

tó sósmocsároktaláltatnak. lak. Magy. Oláhok , ref. és

Ezen tartomány most. Cha- egy. ó hitüek ; vásárokkal.

rente oszt.nak része. Sakari, fó AsiaiTörök birod.

Saisan, tó Mongóliában 40 ban, m«lly a' fekete ten-

mfd hosszú , 20 mfd széles, gerbe ontôdik.

Irtisch folyó által formál- Sakhnra , helys. kózép Egyp-

tatik. tusban Dschise Basaságban,

Sajani he%yséi¡ , Altai hegyek- Memphis' omladékitóí ñera

íiek része Siberiáuak, és messze , mé0r .30 álló , és tíjbb
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elrontottPiramiseknek raa-

radványiával. Találtatnak

itt ezámos fold alatt lévô

temetök. Bébalzsamozott

holt testekkel (Mumie) ke-

reskedik.

Saki Adassi , 1. Chio.

Sakierek, Srhipiwärek ága ész.

Amerikában , alig találtat

közöttok 300 hadakozok.

Saki tó, egésséges tó Krimeá-

ban.hosszas belegségek eilen

hasznos iszapos fö.rdöket

szolgáltat,

Saklawi - Földek , Madagaskár

szigeten Afrikában , lakosi

mimkások , és szorgalma-

tossak ; az Europaiakat tilt—

)ák határjaiktól , azért is

igen isméretlen.

Sakmura , Uralnak meljék fo-

lyoja Orosz bir.ban.

Sakumbe , tart. Monomotapa

orsz.ban Zambese- mellett*

fö helye Empongo.

Sakunda, kereskedö helys. An

ta tart.ban az Arany-par-

ton France, és Angoi kas-

télyal.

Sakutal-Boy , tenger öböl ész.

nyugoti Amerikában , Kor-

■ dillerák töviben, Schönwet-

ter hegyet Mulgraves rév-

part mellett, Sz. Illyés ne-

vü heggyel öszve kapcsol-

ja. A* nagy hideg miatt ép-

pen semmi plántanemne-

vekedhet. Az itt fekvô C-

rftsség az Oroszok legdélibb

gyarmatokat oltalmazza.

Sai , Sale só-sziget azúgyne-

vezett Zpld foknák sziget-

jei közül az egyik, kicsiny,

hegyes , kfisziklákkal nin«

tsen körül véve ; tiszta

partjai vagynak, kikcto he-

lyek nélkül szökÖlködik, az

egy Palmera révpartot ki-

vévén , melly csak száraz

. idñkben használható. Nem

e^észlen termékfetlen ; jeles

Egyiptorhi szilvát termeszt,

Ue semmi egyébfelé gyü-

mölceet. Számossan talál-

tatnak itt vad lovak , sza-

marak, kecskék , szarvas

marha, tekenfts békák. Leg-

nagyobb gazdasága czeni

szigetnek tengeri sóból áll,

melly itt a' szárazra ki jövö,

és elmaradó tengeri vitfböl

ônként készül. Ezen szige-

tet a' 18-dik századnak ele-

jén az essönek héjánossága

miatt lakosi elhagyták.

Sala , fó 1. Saale; vs volt Thxa-

cia partyán is.

Sala, vs és kerületi fö hely

a' Nápolyi innensó Fejede-

lemségben Nápoly Kirs.baa

Sele fóhoz kozet ,550o lako-

sokkal.

Sala, Salberg, (59° 55' 10"

É. Sz. 34Э 12' 40" K. H.)vs-

ka Westmanland Svekus

tart. Sag fó mellett 2300 1.

Itt vagyon a' leghíressebb

Svekus ezüstbánya melly

esztendónként 2000 market

ád. Gabonával, sóval, hal-

lal kereskedik.

Sala, Salee , vs Fe? orsz. Afri

kában Benihasan tart. 6000

lak. csekély prédáló hajók'

kikötö helyével.

Sala, Isola longa , kis sziget

Austria Dalmátiában, sok

helységekkel.

Salagnon , vs Isere Fran. oszt.

2.580 1.

Salado, fojóka Andaluzia Spa-

nyol Kirs.ban , melly Ta-

rififa és Algeziras között

Gibraltár szoros tengerbe

szakad, Nevé Salado de Ari-

ona, hogy kulömhöztes-

sék attól , melly Granada

és Ecija között Xenil fóba

öntödik , * Salado de Por-

cunna név alatt.

Salamanca , tart. Spanyol orsz.

határos Estremadura. , és

Portugalliával ; hegyes u*

gyan, de még istermékeny

210000 1. Fö vsa

Salamanca, Salmantica, régi,
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es jeles vs Tormes fónálsooo Salankement , mvs Slavtfniábaij

Tiszá-h. 1.5000 1. Vannak itt 9 îs-

pitályok , nevezetes fö os-

Ítolával. A' fón által^haj-

latból álló Római hid ve-

zet. Templomok száma24,

mellyek között jegyzéstér-

demel a' k&ptalan templo-

ma. Ezen vs nevezetes ar-

ról is hogy Wellington f6

Vezér a' Francziákat itt

verte meg.

Salamanca , Simancas , та., vs

Yucatan fél3zigetben,Ó Me

xico orsz.ban, ész. Ameri-

kában , Spanyol és Indus

lakosokkal.

Salamanderboy , 1. Saldanha-

bay.

Salambria , regenten Peneus

parti fó Janjah Török tart,

a' tengerbe keveredik.

Salomen de la Sérena , régi vs

Extremadura Spanyol tart,

igen magas hegyen épült

kastélyal.

Salaminien , ker. Cyprus sziget-

ben , fö vsa Famaeusta.

Salamis , nagy sziget Allika

körül Eleusis áltellenében;

Ajax itt uralkodott haidan;

itt veretett szét a' bohó

Xerxesnek roppant hadi se-

rege , Skiras Kychria , Pi-

tyusa , neve is volt regen

ten ; ó és uj Salamiera osz-

tatott, azon nevü vsal , az

Athenébéliek hatalma alatt

•Z) jeles vs Cyprus szig.ben,

a Pétervári ker.be ,

nak Dunába való torkolat-

ja irányába, jeles a' viza

fogása.

Saltsiek , (a' három) legma-»

gasabbtetöi Bonapárte szi-

getének, ennek kôzép csúcs-

csa, Afrikában , a* tenger

színét 9600 Párisi Iáb. feU

lül haladja.

Salayer, Francz. sziget паркет

leti Indiában,egy szoros ka*

nális Celebes szig.töl válszt-

ja. limfd h osa л ú , 2 szeles,

tele vagyon szép erdökkel^

és hegyekkel, itt 60000 szor-

jfalmalos lakosok laknak

ltik 14 fejedelmek alatt ál-

lanak , sok kék , és fehérf

sujtásos materiát készítte-

nek. Itt vagyon Defensl*

erbsség.

Salassi , jeles é*s harczra ter-«

mett nép, Gallia Transpa->

danában, Alpes Graiae mel-

lett ; utóbb a' Rómaiak ál-

tal ök is meghódíttattak ,

minekutána loo eszt. múlva

ismét szabadságra töroked-

tek volna , Augustus Cs. a-

latt T. Varró vezér áltaí

megalaztattak , ,3600o ra-

b úl eladattak, 4000 a* Praet*

Conors között katoná&kod-»

ni kénteleníttettek. Fö vsa«

ik: Augusta Praetoria (Aos-

tas , és Eporedia) Joreas >

's a' t.

hol Pál Apóstol Barnabás- Salberg, I. Sala,

sal kiszállott (Ap. Cs. 135) Salces, Saleulae, falu парке*

leti Pirenaeus Fran. . oszt;utóbb Constantia nevetka

pott.

Salampria , fó Thessaliában ,

Görög orsz.ban, régi neve

Peneus , Issa és Olymp he-

gyek köztt a* Thessaloni-

kai öbölbe foly.

Salancne , Salancia , Sabau-

diában , Faucigni tart. Ar

ve fó mellett , marhával,

sajtal, írósvajjal , -gyapjú-

\al nagy kereskedést üa.

sós kúfctal , erös hegyen é-

, pült kastélyal.

Saldagna , ve Leon Spanyot

taït. Penna de San Roman

hegyneh tôvében , szép éi

termékeny tájekban.

Saldanhabay , (33o io' D. Sz.}

mélyen a' tengerbe kinyá-

ló tenger öböj a* jo Remény-

ség fokán , minden réezról?

a' szélvészek eilen oltalm»-.
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fcött , 's bátorságos kikötö- be kinyúló föld csúcson; 928

jhely. Bémeneiele sok szige- h. 7920 1. Vagyon itt sza-

jtek és kftsziklák miatt igen bad oskola, egy váltó ház,

yeszedelmes. Belsö részébe 2 révpart, Rúm pálinka é-

több kis öblök vannak , úgy getéssel, vitorla posztó kéz-

mint : Pavian, Hoetjes, és. mívvel, ieles toke hal ío-

Salamander tenger öblök. gással, és keresfcedébsel.

Elötte fekszenek Bermudas, Salem, Grófs. New-Jersey ész.

Franezen , és Fündling Amerikai szabad Társaság-

^zigetek. Torkolatjában és ban hasonló nevü vsal , é»

magában az öbölben feksze- Akademiával.

nek Ganse, Merken, Mä- Salem, föhely ész. Carolina.

ye¡n , Iutten és Schaf sziget- Amerikai szabad Társaság-

kék , ezen utolsó a' tengeri ban.

!»yúlakban igen gazdag. E- Salemi , vs Sitziliában Wal-di

zen öbölben sok fókák és Mazzara tart. Salem fónak

hulak tenyésznek. A' par- forrásánál 1821 h. 8000 1.

ton sok vad találtatik , de Salernes , vs Wax Francz. oszt.

sem pdes vizet , sem más 2420 1.

irissito italt, vagyételtitt Salerno , (40o ,3.5' E. Sz. 332 19/

nem találni. K. H.) vs a' Nápolyi innen-

Saldern , pléb.va,! biró falu so fejedelmességben Nápoly

Braunschweigtól nem mes- orsz¡.ban hasonló nevü ten-

sze Fusefómellett76 h.szép gerôbolnél néhány hegyek-

mulató kastélyal más jeles nek tôvében, mellyek azt

kertekkel. a' száraz föld felñl kö-

Sale , Sala, vs Aosta vidékben rül veszik, 9200 1. hegyen

Sabaudiában 4220 1. épült kastélyal ; lakja Er-

Sale , 1. Sal. séknek; útszái rendetlenek,

Salee , 1. Sala. szorossak , és lávával ki-

Salek , v. Burargay , fó Ma- vagynak rakva, Vagyon itt

rokkó orsz. Afribában Mek- talált gyermekek' háza , i-

nesnek déli részén folyik , gen alászállott fft oskolá-

Saleh , és Rab^t között a' val. Az úgy nevezett Orvo-

kôzép tengerbe ömlik , ho- sok számára rendelt Saler»

mokkal tellyes.;,' noi oskola néha igen jeles

Salchhieh , vs also Egyiptus- yala.Septemberben itt nagy

ban Scharkieh tart. 6000 1. vásár tartatik. A'.fö tem-

több egyesült falukból áll , plomban vagyon 7 -dik

igen erdfts tájékban fek- György Római Pápánakte-

$zik. Л' Francziák ezen yst meto helye.

• Maegerôsitették,midôn 1798-- Salernum , most Salerno, ele-

ban itt karlénykodtak. inten Hannibállal tartott,

Salenau v. Solenau , mvs Au- , de a' Rómaiaktól megaláz-

striában Ens fó alatt, a' Bé-; tatott; innét hires a' Scho-

csi erdö alatt való fertály-, la Salernitana.

ban , Piestnig pataknál, Salfenberg , vagy magas Salfe,

Németh-újvár felé vivo pós- igen meredek hegy Bájor

ta úton , vagyon itt pléb. orsz. Salzachi ker. a' katb>

és réz bánya. tempi, itt igen jeles Búcsúk

Salem, Essex Grófs.nak fö vsa tartatliak.

ész. Amerik. Massachusetts $aÜ, 1. Portudal.

§zabad -társaságban tenger- Sallan, vs és sziget Kúrfpban,
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és mefllette , melly innét milliomnál több juhlegel.

nem messze a' Káspiumi Ezen lapályságban még a'

tengerbe ömlik. Schirwan Druidek idejébol igen régi

liapriyug. Persiának tart. maradvány találtatik,mely

xtyában. Jeles itt a' hala- Stonehenge nevet visel, és

szat , és szomszédságában . összerabott köszikla dara-

sok só források találtatnak. bokból áll.

Salina, helys. Cyprus szige- Salisbury, virágzó Hely Ma-

tében , melly Salaminia , ryland ész. Amerik. szabad

vagy Porto Coristanzo ne- Társaságban Sommerset

vet visel, sóval kereakedik. Grófs.ban rév parttal.

Ez a' Salamis Solon Tor- Salla, falu alsó Stajer orsz.

vény szerzónek hazája. Grätzi ker. hasonló nevü

Salicetto , vs Sabaudiában 3000 pataknál, mely NVoitsberg

lak. mellett a* Kainachba sza-

Salinas , vs Guipúzcoa Spa- kad , Stub havasok tôvében

nyol tart. Déva fónak for- fekszik , egy vas bányával.

Tásán vannak ilt só forrá- Salland , legjeíessebb , és leg-

sok. jobban délnyug.nak fekvö

Salinai, tenger öböl Peru Spa- része felsö Yssel tart.пак,

nyol vice Kirsba. .Drenthe és Bentheim Grófs.

Salines, fó Czyprus szigeten, Twente, Zuitphen , Weln-

Lamathuzia ker. egy kikö- we és Zuidertavak között.

tô helyel. Salle , vs Gard P'rancz. oszt.

Salini, Dydyme,Gemella,aXi- 2010 1.

pariszig.knek egyike,jó bor--. Salle , vs kanális Fran. oszt.

ral gyümölccsel és sóval. t 2360 1.

Salins, Salinae, (46o 28' Е. Salle, vár Ceylon szigetében,

Sz. 230 36' Й. H.) vs Jura, Ost lndiában , Portugaliu-

Francz. oszt. Furiense fó soke, .,•

. mellett , 8100 1. jeles sófpr- Salles la Source, vs Aveiron

rásokkal. , S«oms/.édságában Fran. oszt.

jáspisbó ,)-,al4b.ástrom ,. és Sallies ¿ vs alsó Pyrenaeus

fekete тагуДпуbány4k ta- Fran. oszt. 61,40 1. sóbányá-

láltatn.ak. uyi.. val. .•

Salir , ,íhply$. Estremadura Salló , (nagy)népes priv. mvs

Port,uga4 tart. ;kie hajóbnak Bars Várm. Lévától 2 \J4

számára alkalmatos kikötö ora. F. U. лр Esztergomi

helyel. , . Érsekség'. A' lakosok do-

Salishury , v.. New-Sarum , fo hányt, szöllöt , kukóritzát

vsa y^ilt Angol Grófs.nak, termesztefiek , juhok , és

Nadider; \Villey , és Avon lovak tartásával foglalatos-

fóknak osszefolyásán 1350 kodnak. Az ide való vásé-

h. 9600, 1. Vagyon szép Ta- , rok jelesek szoktak lenni.

nácshá/.a , káptalan tem- Vagyon itt egy kath. temp.

- ploma, melly a' Gbthusi é- is. Lakos\nak része kath.

pito mesterségnek remek része refor. tul. Ekkles.vAl.

munliájihoz tartozandó. A- Salló, (kis) Male Sarluky ,

czél , flanel, és szövött csip- Bars Várrrt.ben. Nagy Salló

kék fakbrikája is jeles. Ser- mellett, F. U. több nemes

fözö házai szamossak. In- fam. lak. Magyar, kat. és

net 40 angol mfdre terjed ref. jó boráról n^vezetes.

a' lapályság , mellyen egy Mied a' kettoben 712 kajv



la evang. es 946 réf. lakos

számláltatik,tulajdon pléb.

es Eklesiával.

tSalm , kis fó Trieri kôrnyék-

ben, Manderscheidnál ered,

1 Trieren aiúl Mózel fóvaí

egyveledik.

JSalm , Fejedelemségre emelt

Grófs. felsft Rajnai ker.ben

a' Wasgaui hegyek mellett,

Wetterreichban , Lotharin-

gia és also Alsátzia között;

hogy az abó Salm Grófs.

' tól , melly a' Luxemburgi

Herczs. fekszik, megkülHm-

boztessék , felsÓnek nevez-

tetik. A* Salmi fejedelmek

a' Wild és Rajnai Grófok-

tól származnak , 1623-ban

a' "Római Sz. Birodalom'

rendjei kozészámláltattak.

A* Salmi ház két hasonló

nevet viselô , de ñera atya-

fiságos ágakból All. u. m. a'

Rhénusi Grófok' és Reifer-

srheidi familiából. Az elso-

hÖK következendö fejedel-

mi lineák tartoznak t. i.

Salm-Salm, Salm-Kyrburg,

a' Wild és a' Rhénusi Gró

fok. Salm-Salm 1801-ben a'

Lünevilli békesség által el-

vesztette Salmi fejeds.gét ,

Rhénusi Grófs.nak egyik

részét más uradalraakkal',

's Rhenizôllét , oszveséges-

sén 9 □ mfd , tijbb mint

14000 1. 198000 fr. jóvedel-

mét. Helyette Anhalt Gróf-

ságot , hasonló nevü vská-

val 's kastélyal , Bocholt és

Achaus hivataloknak két

harmad részét ôszveséges-

sen 10 1/2 □ mfd 36700 1.

1,50000 fr. jövedelmetnyert.

— Salm-Kyrburg a' Rhé

nusi Grófs.ban fekvö ré

szét, némely uradalmakat

Fran, orsz.ban és azeggye-

sült Belgyiomban 100000 fr,

jovedelemmel vesztette el,

de helyébe Bucholt, ésAa-

-haus hivataloli' egy haf'

mad részét kapta , 10 1/2

□ mfd 80000 fr. jovedelem-

mel. Az úgy nevezett Wild,

és 'Rhénusi Grófok , min-

den birtokokat elvesztet-

ték 7 1/2 □ mfd 17000 1.

80000 fr. melly helyetHorst-

már hívataluak maradvá-

nyát 4 vsokkal 33 helysé-

gel kapták. Salm Reifer

scheid , elveszté alsó Salm

Grófságot , Dyk uradalmat,

oszveségessen 3 1/3 □ mfd

9000 1. 70000 fr. E' heljett

Reiferscheid-Bedbúri ház a'

hajdani MaincziKrautheim

hivatalt kapta mind azzaL,

melly Jaxt'fón innen ah-

hoztartozik, a' Würtem-

bergi Királye.ban állandó

esztendobéli 32000 forintok-

kal. A' most uralkodó Salm

Reiferscheid-Bedburi Gróf.

1804-ben a' Német Császár

által Római Sz. birod.béli

fejed«lemmé tétetett, melly

méltóság elsö szülöttiben

örökös; Krautheim urad.

pedig Gerla«cheim birtok-

kai Krautheim i fejedelem-

ség név alatt álíttatot fel.

Ezen Fejedelem alsó Salm

helyett 12000 fnkapott. Rei-

ferscheid-Dyk pedig juta-

lom jószágú Grófsága m¡-

att a' Frankfurti káptalan'

birtokából , 28000 fr. esz-

tendóbéli jövedelmet nyert.

Salm,vs Ourthe Fr. oszt.2430 1.

Salm , I. Salum.

Salm, Sulmona, k. fó Trieri

Ersekségben , Rajnán tulsó

Prusszus bir.ban Munder-

scheidnál ered, és Trieren

alól Mosellába vegyül.

Salmansweiler , Salomonisvil-

la , ennekelötte nevezetes

Cistercziták Apátsága Ach

folyótskánál Svéviáhan, Ü-

berlingen, és Bódeni tóhoz

Igen közel fekszik, 6 Q mfd

kôrnyéke, 7800 1. 78000 fr.

jovedeleramel. 1803-ban a*
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Baden N. Herczs. kapcsol- láltattak. Itt laktak haj-

tatott. Ostrach hivatal dan az Illyrium királyi,

Schemmerberg urad.mal itt tartózkodott Diocletián

Thum és Taxis Fejedelem- . Cs. is.

neb jutott. Saloniki, Thessalonica, I. Se-

Saltnantia , hol Salamanca. laniki.

Salmünster , vska Fulda Feje- Salpe , Salapia, vska Püspök-

delemségben Kinz mellett. séggel Capitanata Nápoly

Salnich, fó Albániában, melly tart.ban Ofantó fónak as

az Adriai tengerbe öntö- Apuliai tengerbe való ki-

dik. folyásától nem messze,va-

Salo , vska Olasz orsi.. Bres- gyon itt jó sóbánya.

ciai hegyek kyzött 4600 1. ScrUette , jól mívelt, nádméz-

Gardatónak nyugoti part- ben gyümölcsben éa riská-

já,n , igen kellemetes tájék- sában gazdag sziget, kör-

ban. nyéke mintegy 7 Olasz ( 1

Salo, révpartoteka Catalónia 3/4 német mértfd) , Bom-

Spanyol tart. bay napkel, Indus Helyts.

Salobrtgna, régi és kosziklán Számosak itt a' vad állatok.

épült kastélyal biró vska Vannak koeziklákban met-

Grauada Spanyol Kirs.ban szett jeles Bálvány templo-

a' kôzép tengeren » nagy mi, több barlangok , bolt-

czúkor kereskedésel. hajtások, oszlopok', csator-

Salog , (az az vásáros bely) nák , 'sa't.

falu Karnioliában Layba- Salso , fó Sitziliában , melly

chi ker. 1/4 órányira Lay- Wal di Demona tart.ban

bach' fónak a' Szávában va- ered , délnyugoti parton a'

ló béfolyástól. Itt alsó tengerbe ömlik , nevét sós

Stáier orsz.ból és Karnió- vizétól kapta.

liából a'portékák kirakat- Salsó , falu Piacencza Herczs.

nak. ben nagy sóbányával.

Salomon siigetei , 1. új Britan. ßaAsona, vs Catalonia Spa-

nia a' II. Darab függeléké- nyol tart. egy kosziklán.,

ben. Cardonero mellett egy kas-

Salon , vs Rhodanus torkolat- télyal.

ja Franrz. oszt. 6240 1. Ga- iahtadt, Salestadt, vska Up-

bonával , hüvelyes vete- land Svekus tart. Botniai

ményel , olajjal, juhokkal, tenger öböl mellett Kirá-

gyapjúval, és durva posz- lyi kastélyal.

tóval kereskedik. ( Salta del Tucuman , v. San Fe-

Snlon, Tejónak melleslégi fó- Upe el Real, vs Tukuman

la Spanyol orsz. déli Amerik. tart. 2000 lak.

Sahna , vs Livádia Török ország Kórmányozónak la-

tart. görög Püspöknek la-^ kóhelye , eszten.ként nagy

kó helye. Gyapjúval ésdo- marha vásárokat tart, lo-

hánnyal kereskedik. vakkal, ôszvérekkel keres-

Salona , Salonae, falu Dalmá- kedik , melyek Peruba haj-

tziában hasonló nevü ten- tatnak.

geröbölnel kevés gunyhók- Saltash , helys. Cornwall An-

ból ál , vagyon itt egy tem- gol Grófs.ban , déli Wales-

plom , Martia Iulia Római benTámárnak torkolatnál,

vsnak omladéki látszatnak; Ostrea csiga fogásból , ma-

- neni rég löbb régiségek ta» lata kereskedesböl t 4& par»
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ti hajókázáshól élnek lakosi

Saltcoalt , vs déli Scótziában

Aír Grófsban 2300 lak. va-

gyon itt kikötö és hajó csi-

riáló hely , heringfogás , és

ieles ferdö intézet.

Saltee, (grat-and little") két

szigetkék , Wexford angol

Grófs.nál.

Saltrndorf, l. Burglengenfeld.

Saltfleet , helys. Lincoln angol

Grófs.ban, Humbernek tor-

kolatjához igen közel , kis

révpartal.

Saltholm , téli vízáradások mi-

att lakhatatlan szigetke ,

Dániában Araack szig.nek

irányában , a' szoros vagy

is Sund tengerben , nyáron

szénában igen gazdag.

Salurn , v. Salm, közep Sene-

gambiában fekvö Kir.ság ,

Sin, Badibu , alsó Jani , és

Ualoíf tart.nyok között ,5.5o

geogr. □ mfd nagy , 300000

lak. Ualoffok , kik munká-

»ok , és jeles kereskedést üz-

nek. Ezen tartom. termé-

keny és gazdag. Fejedelmé

Bur-Salum, azaz:Salumi

Királynak neyeztetik , és

Kahone fövsban lakik.

Saluzzo , Mark-Grófság Olasz

orsz. Nizza Piémont Luzern

Grófság, ésa'hajdani Del-

phinátus Francz. tart. kö

zött. Fövsa

úaluzzo , Salutium , Augusta

Vagiennorum , (44o 2>5' É.

Sz. 25Э 7< N. H.) vs Pó fó-

tól nem messze 101,50 lak.

egy kastélyal , szép Kápta-

lan tempi.mal, némely fabr.

bal. Termésivel kereskedik.

Salvages, Insulae Silvestres,

az az , vad szigetek , (30^

18' 1.5" Ész. Sz. 1° 47' N. H.

„ F^rrótúl) kiégett kosziklák-

nak terméketlen csoportja

M idéra és Kanári szigetek

között, itt csak festömoh,

te ngeri hollók , és kanári

g\adarak találtatnak. Por-r

tugallusok , kik ezen kñszi-

kla szigeleket magok birto-

kihoz számlálják , némely-

kor meglátogatják , kivált-

képenhogy a' szerencsél Jen

hajók' romladékit feltalál-

ják , v. orseilleket keresse-

nek.

Salvaterra , vs Estremadura

Portugallus tart. 2000 1лк.

egy kir. vadász kastélyal.

Salvatierra , helység Alava

Spanyol tartom. vagyon itt

егу bör fabr.

Salvatierra, vska Galliczía Spa

nyol tart. itt az egész taTt.

ba lesjobb bor terem.

Salvelat a" Angles , vs Hérault

Fr. oszt. 26,50 iak.

Salz , folyóka alsó Palatiná-

tusban, mely Speyer feletfc

2 órányira a' Pi.ijnával eg-

gyesül. , •

Salta v. Salzach, fó Stajer or¿z.

melly Austriában közel a*

határhoz ered , Zell mellelt

kilép , ezen mvs mellelt el-

folyik, annakutána nyugot

felé vévén folyását Reifling

mellett az Ens fóba öntö-

dik. Az egész útját puszta-

ságok , és kóáziklás hegyek

kôrnyékezik.

Salza , folyó Bajor Salzachi

ker. Kriml falutól nem mesz-

sze az úgy nevezett felsíí

Pinzgauba , Ache, és Nat-

ternache patakok' eggyesu-

lésébol származik, 's Sal-

íachnak neveztetik, elöször

kelet , azután észak felé

folyván , ezen ker.nek leg-

több patakit oblébe felvé-

vén , Hallain mellett hajó-

kázható lesz, és Burghausen

alól Inn fóba szakad.

Salzachi kerület , Bajor orsí.

Bajor Herczs.böl e' részeket

foglal magába, ú. m. Sim-

bach, Burghausen, Traun

stein , Reichenthall és Kitz

bühel tartományi torvény-

székeket, Freysingen Feje^



delemség' részeit, Salzburg

és Berchtesgaden Fejede-

lemségeket , Zillerthalt ki-

vévén, mellynek része Inn

ker.hez , masika pedig az
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zen kerület 38i09oIak.szám-

Iii. Most Saala folyóig it-

met régi Urának az Austriai

Háznak birtokába került.

Fö vsa Salzburg.

alsó Duna ker.hez kapcsol- Saliberg , vska Christiania

tatott ; ezenkívül rnég Au- Norwegus szôvetbégben ,

striai Inn és Hausruck fer- Drammen fónál.

tálynak részei is ide tar- Salzbrunn , falu alsó Siléziá-

toznak. Kel.re Stajer ors/.. ban Schweidnitzi ker.ben ,

és Austria, északra az alsó 1700 lak. • Az egész Siléziá-

Duna, nyug.ra Inn és Isar ban csak itt találtatnak sos

ker.tek,délre Karinthia kör- források és egésséges kútak.

nyékezi. Éghajlatja déli és Salzburg , Salisburgum , régen-

keleti részeiben durva és ten Németh Ersekség, 1803

hideg, észak felé mnlegebb

's kelemetesbb. Vagynak

itt nagyobb részént örökös

hóval takart hegylántzok ,

legnagyobbak a' Groszglo-

ckauijHochwartshohej^Vies-

bachhorn, 's a' t. Számosak

hallal bövelkedö folyói: ú.

m. Salzach , Saal, Inn. Itt

vannak az egész Kirs. ban

legnagyobb és N számosabb

tavak } ú. m a' Chiemi, Ki-

rAly-v. Bertalan tava , Ta

chen, Matt, Atter és Mond

tavak , több ásványos for-

rásokkal. Szarvas marha,

lovak , kecskék , juhak, és

disznók tenyészete neveze-

tes Az erdök mindenftfe

vad állatokat táplálnak.

Folyók és tavak nem tsak

halban , hanem rákban is

igen gazdagok A'gabonának

minden neme termesztetik,

len, kender , komló, hüve-

lyes ve* emény , gyümölcs ,

's a' t. Erczben is nagy gaz-

dagsága vagyon , u. m. a-

ranyban, ezüstben, rézben;

vasban , kénkôben , kobált-

ban , kénesoben,, czinobri-

omban , festö értzben , egér

maszlagban , gálitzkóben ,

timsóban, salétromban, kri-

stályban , márványban , a-

labastromban, kigyókóben,

malomkbvekben, gypazberi,

kôszénben r soban 's a' t. E-

eszt. ólta pedig Herczegség,

's kártérítésül Ferdinand

Fóherczeg , es Toskánai N.

Herczegnek általadatott ,

Választó Fejedelmi czimmel

díszesítve ; 18о,5-ЬеП)а* Po-

sonyi békesség szerént az

Austriai házhoz , a' Bécsi

békesség után pedig 1809-

ben Bajor orsz.hoz kapcsol-

tatott, most ismét Austriáé.

180 □ mfd nagys. de 40 lak-

hatatlan ; az 29a 7' és 31°

34' К. H. Ferrószi-tol, és

46» 40' és 48o 2' E. Sz. között

fekszik , keletre felsö Au

stria és Stajer orsz. délre

Karinthia ésTyrolisnak ré-

sze , nyugotra Tyrolisnak

többi részei Berchtesgaden,

és Bajor orsz. ész.ra Austria

Inn fertály , és Bajor orsz.

határozza. Salzburg lapá-

lyos és hegyes tájékra osz-

tatik fel , hegyes részéhez

közönsegesen Pangau, Lun-

f;au , Pinzgau keriil. és Zil-

erthal számláltatik 193000

lak. Jövedelme általjába

908750 for. Déli része he-

gyekkel tele vagyon, mel-

lyek nagy és termékeny ybl-

gyeket formálnak , néme-

lyek közülök még is örökös

jéggel és hóval takarva van

nak , folyói között neveze-

tessek Salza , és Saale. Je-

lesebb termései kôzé sxÁBtf
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láltatnak: kösö, márvány, Lengberg.Zillerthal.ésHopf-

garten kôrnyéki ítélóazé-

kekre vagyon feloeztva.

Salzburg t Salisburgum Juva-

rium , (30o , 49' 10" K. H.

»»"-"- »

más ásványok, «zarvas mar-

ha, eertés, len, kender, fa.

Salzburg Berchtesgaden Fe-

Î'edelemséggel, ennekelötte

nn fertály is hozzátarto-

zott, most Austriához , és

Hausruck fertályal Salzachi

kerületet forraálja Bajor

orsz.ban. Már az Austriai

háztól a* Rajna melléki tar-

tom.konegész Salcza és Inn

vizéig vieszacseréltetett; a'

Zilli és Brixeni völgy pedig

beiöle Tyrolissal eggyesít- ,

tetett. A' Salzburgi lapá-

lyoe tart.nak csak hátulsó

része, dél napkelet, és nyug.

felé kôrnyékeztetik hegy-

lánczoktól , és azon ker.ket

foglalja magába , mellyek

kissebb osztályokra részel-

те , kelet felé dél és nyugot

felé pedig nagyobb osztá

lyokra foglalva , fekszenek,

es az Austriai Inn fertályt,

Bajor orsz.tól, és Berchtes-

gadentöl határoztatnak.

Leghosszabb és félbe nem

szakasztott terjedése Gol-

ling, és Lueg Salzburgi ált-

}árástól Tittmoningig mé-

gyen , a' legnagyobb széles-

sége pedigWagingtól Strasz-

walchenig terjed.

A' Salzburgi hegyes tartomdny

Salzburg Herczs.nek legna

gyobb és termékenyebb ré-

szét foglalja magában. E-

zen hegyes tartom.nak szo-

ros útjai között ezek legne-

vezetesebbek, Stájer ország

felé a' Mandlingi út , Ty-

* rolis felé a* Strubi , Knie-

paszi , Luftensteini béjá-

rások , ezenkívül Golling

és Werfen között fekvft Lue

, 1? —

47o 48' 10" E. 8г.) enneke

lötte valamintmost is Salz

burg Herczs.nek fö vsa, Sal

za mellett , mellyen által

370 láb. hosszú , és 40 láb.

széles híd vezet. Nagyobb

részint szoros útszáiban 4—5

emeletü , Olasz fedelü há-

zak találtatnak. Lakosinak

száraa 14000 felülhalad. A*

házak száma 1400 , és a'

tempi. 87. mégyen. A' Káp-

talan templom az építo mes-

terségnek remek munkája.

Jegyzést érdemel kiváltké-

pen az új Mönch hegyen

keresztül vágott kapu. Leg-

jelesbb épületekhez szám-

láltatnak: a' kastély , Mi

rabella nyári palota , Be-

nediktinusok' Sz. Péter kla-

etroma. Ezen vs egy Püs-

pöknek, fö posta hivatal-

nak , egy orvosi visgáló Co-

missiónak , Polrtzia Komis-

száriátusságnak , országi

itélôszéknek , és számtartó-

ságnak lakóhelye. Vagyon

itt egy Gymnasium , Papi

Seminariura, más több ne-

velô 's tanító , betegek', é»

szegények számára rendelt

jôltévô intézetekkel. Vagy-

nak itten bör , kártya , ha-

risnya, tubák , pipa , 's m«

ef. fabrikák , harang öntö

roíve , puskapor malmok,

szomszédságába vasbányák,

ezenkívül több tudös mes-

terség mívesekkel , drót hú-

zókkal, lakják. Mellette va

gyon Hohen-Sal/.burg vár.
со V» m * ' " - t i — г I

ei út , melly a' természet Salzburg, Wiz-Akna, 1. Sovar.

által ieles er&sséggé formál- Salzburger Кор/, 2006 láb ma-

tatott , ezen Salzburgi he- gos hegy Westerwaldban a'

gyes tartom. általjába Pan- volt Bergi N. Herczs.ben.

gau, Lungau, Pinzgau, Win- Salzdahlum, Wolfenbüttelheí

dischmatreybaPfleggericht, közel fekvö falu , «óbányá
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val , Hercz. mulató basté- hossza i mfd, stèles, iff. 6»

lyal , rajzolatok gyüjteme- láb. mélys. igen tisztakony-

nyével. ha sóval bir.

Saltderhelden , mvs Gruben- Saltintel , 1. Sale,

hagen Fejed.ségben , Leine Salzkammergut, hegyekkel , ée

fóhoz közel , egy tempi. 92 tavakkal korülvétetett kör-

ház. 610 lak. sóbányával, nyék alsó Austriában, Ens

mely eszt.ként 7—8000 mé- felett való tart. melybe aa

rö sót ád. Obderensi sóban gazdag he-

Salidetfurt , mvs Hildesheim gyek fekszenek. Ezen kör-

Fejedlms.ben, erdös, vs he- nyékkel határos ész.ról a'

gyes tájékban , 137 ház. 980 Hausrucki fertály , ész-kel.

lak, sóbányával, mely eszt. rol Traun tava , délkel.rôl

ként i,5—18000 véka nyere- és délrôl felsô Stajer orsz.

séget ád. dél-nyug.ról Salzburg , éa

Salzé , folyó Mansfeld Grófs. nyugotról ismét Hausruck

ban , ez Bartsch fó által bb- fertály. A' só hegyek Ischl

lüsítetvén, Salzmünde mel- és Hallstadt mellett feksze-

lett Saale fóba szakad. nek. Lakosinak száma 20000-

Saltflusz , v. is Só folyó , fóvíz re tétetik , só évként ásatik

a' Hottentották tart.ában , 660000 má/sa.Ezen kôrnyék-

ered az úgy nevezett Pi"er- nek legnevezetesebb termé-

debergi hegyeken , ésTaí'el seihez tartozik a' són kí-

tengeröbölbe folyik. vül még a' márvány is,

Salzflust , legfeljebb 40 ölnyi és alabastrom.

mély tengeröböl, mely nyu- Salzkotten , (510 40' 45" É. Sz.

goti Indiának Guadeloupe 26o 14 38" К. H.) vs Pader-

szigetét két, Grande és Bas- born Fejedlms.ben, 1 tempi.

se-Terre részekre osztja. 212 h. 1040 lak. kik között

Salzgitter, mvs Braunschweig- 70 Zsidó , az ide való sóbá-

ban , a' Braunschweigi Vá- nya tiszta jó sót és eszt.ként

lasztó Fejedelem házhoz 3000 mázeát ád.

tartozandó, vannak itt 303" Salzliebenhall , 1. Salzgitter,

ház. 1500 lak. Salzliebenhall Salzpfanne, katona strázsahely

sóbányával, és Chemikus Kaplandban , a' feketék föl-

mühelyel. dén , Schwatzwasser fónak

Salthoff, keleti tengernek oble- torkolatjánál.

Mecklenburg-Schwerini îi. Saltschlief, falu Fulda Fejede-

Herczs.ben. lemségben sóbányával.

Salzhausen , vs felsö Hassziai Salí vagy Natrum , az az: só*

Fejedelemségben, só bányá- tavak: ¿Egyiptomban talál-

val. tatnak.

Salzhemmendorf , helys. Calen- Saltstetten , falu Würtemberg-

berg Fejedlms.ben 150 ház. ben kôzép Neckár országi

sóbányával, hasznos koszén ít.éloszékben , 850 lak. Hei-

égetéssel a' közel fekvö O- ligenbronnen nevü ferdö-

ster erdöben. vel.

Salziger See , nagy tó Máns- Salzuflen, vs Lippe-Detmold Fe-

feldi Grófs.ban Thuringiá- iedelms.ben Salza fó mel-

ban , melly Erdebornnál lett'250 h, 1170 lak. vagy-

kezdodik ,,Rollsdorf mellett nak itt sós források.

az úgynevezett kôtoltés közt Salzungen, vs Henneberg Grófs.

Salzke vize által elfolyik , ban a' Meiningi birtokok



hoz tartozandó , Werra fó

mellett , vannak itt 2200

lak. 420 ház. Schnepfenburg

kastélyal, bender bársony

fabr. és só bányával, mely

a' vsiak tulajdona. A' vstól

nem messze vannak Grund-

höfer savanyú kútak, mel-

lyeknek vize ferdésre, és

italra aíkalmatos.

Salzwedel , vs a' Brandenburgi

O Markban , az itt hajókáz-

ható Jeetze folyó mellett,

. melly által régi 's új vsra

részeltetik a' vs. Vagyon 3

tempi. 1 Gymnasium, 1 pol-

gári , és 4 elementáris os-

kolája , Erzsébet' ispitálya,

884 h. 4400 lak. 1 téglaége-

tö helyel , több serfözö há-

zakkal , posztó, és bör kesz-

tyü fabr. v.al , timárokkal ,

agyagpipák , és varró-to

fabr.val. Kereskedése jeles.

Tart 3 kôzônséges , 1 mar-

ha , és 1 gyapjú vásárt.

Sama, v. Schama , meglehetös

Szerecsen vs Haute orsz.ban

az arany parton , fekszik

dombos helyen, S/., János ,

v. György fónál, tulajdon

szabad társaságot formal.

Samadang, Prinzeneyland ne-

vezetü szig.nek föhelye ke-

leti Indiában , házai , mel-

lyeknek száma 400. 4—5 láb

magas karókon a' fold felett

éllanak , ezeknek oldal fa-

íai és padlatja bambus

nádból vagynak fonva , fe-

delei pedig palma levelek-

ítel vannak takarva , riská-

sa bôségben termesztetik.

Samaría, félsziget nyugoti In

diában,- mely kelet felöl

szoros földnyak által S. Do-

mingóval kapcsoltatik.

Samar , 1. Ihabao.

Samara , vs Simbirsk Orosz

Helyts.ban , Samara fónak

torkolatjánál , 640 ház. 3500

lak. kik halászatot és ti-

teá-rságot üznek. Halakk al,

marhával, gabonával, fagy-

gyúval, juh és bárány bo-

rökkel kereskednek , ezeket

Orenburgból az útazó sereg

hozza.

Somarang , kerítetlen vs Jévá-

nak keleti partján , Japana

tengeröbölnel 10000 lak.

kornyéke közel 1 mfd. Je

les itt a' révpart ; vannak

jól épült házai, nevezetes

tárházai , és egy erôssége,

riskását termeszt, halásza

tot és fával való kereske-

dést üz.

Samaría , Judaeának eggyik

tart.nya , Galilaea , és tu-

lajdonképp való Judaea kö-

zött. Ginaea falutol egész

Acrabatane kerületig ter-

jedt délre. . Fö vsai Sebaste

v. Samaria, Jezrael, Nea-

polis és Sichern , 's a' t.

Samaria, v. Schemrun, máske-

pen Sebaste , kevés guny-

hókból álló szegény hely

Palaestinában, Mahomeda-

nusok és Görögök lakjak ;

a' még most is látható om-

ladékok a' rég elpusztított

hasonló nevü vsnak nagy-

ságát és díszét fenntartják.

Jerusalemtöl északnak 8

mfdre fekszik. K. U. szüle-

tése elött 926 eszt.ben Om-

ri Kir. által építtetett , és

Oseas alatt K.U. szül. elött

722 évben Salmanassar ál

tal elpusztítatott ; felépült

ismét késobb és virágzó Ion,

de a' Törökök alatt egész-

len elcsekélyeJett.

Samarina- Makan, ország kôzép

Senegambiában.

Samarkand, (30° 57' 23" É. Sz.)

népes 's erosített vs hason

ló nevü tart.ban Bukáriá-

ban Sógd fó mellett ; van

nak itt több Török méche

te Ii , kôzônséges ferdök, je-

íes Muhamedán fö oskolák,

csíllag visgáló toronnyal ,

tobbféle fabrikák, papiros-

, mal-mofe y
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. malmok.melyekben legjobb

eelyem és papiros készítte-

tik , kereskedése jeles.

Samba , Nilusnak meljék fó-

ja Habessiniában.

Sambaks, Sanballes, sok nagy

tendñktñl fogira gyorsab-

ban folytatik. Itt sok var-

gák , és takácsok találtat-

nak : a' vászonnal való ke-

reskedés sera utólsó ezea

kerületben.

és kis szigetek Daria tart. Sambor, (49o 31' 30'' Ё. Sz*

északi felén észak Ameriká-

ban , 70 Olasz mfdnyi hosz-

szan terjednek el. Cámba

les nevü fokig, némelyek-

ben jó kikötök és révek

vanna к.

Samôanura , Konkadu ország-

nak í'fthelye kozépSenegam-

biában.

"bambas , térséges , de rosszúl

épült vs hasonló nevü orsz.

ban , Borneo szigeten,mely-

ben gyéraánt és агаву ta-

láltatik.

Sambilon , 9 kicsiny szigetek

a' Malakkai szoros tenge-

ren Asiában , hajóknak i-

gen veszedelmes hely ez.

Sambori kerület Gallicziában ,

Magyar orsz. határján , 84

400 54' 15" К. H.) kerületí

vs Gallicziában , Sambori,

ker. Dniester fó mellett ,

1580 familiákkal. Jeles ben

ne a' kastély , a' kat. 's gö-

rög tempi, a' kath. Gymna

sium , az ítéloazék , a' fe-

hérítok, vászon kézmívek »

a' sófózés , a' dohány tár-

házak 's a' t. szomszédságá-

ban ujonnan a' Palatindtus-

béli Németek rabarbara,

plántálásokat állítottak,

Vagyon ker.béli Comman-

dója és posta háza. Nemv

messze sóbányák is talál-

tatnak. Ugyan ezen ker»

ben Dniester fónak a' he-

gyekröl való leszakadásá-

nál fekszik.

□ mfd nagys. E' tart.nak Sambor, (Ó) vagy lengyelü^

legkeletibb kerületjei köztt Stari-Sambor , 410 Familiá-

az egyik , lapályos, és he- ból álló kis vska , kath. 's

gyes , mely hegyee része görög plébival , és tanátsal.

Magyar orsz. hátáros , dur- Sambre , Saba, Sabia, folyó

va , 's hideg, Dniester folyó Hennegau Grófságban , az?

nedviti. Lakosinak száma

22908.5 , tehát 1 □ mtfdre

«727 jo» , kik részszerént

Rusznyákok 's Lengyelek ,

részszerént Németh letele-

pedések , (jobbára kôzép

Palatinátusi , és Rajnapar-

ti nemzetek)részszerént Zsi-

dók , ezek számok 10160-re

mégyen ; .5 vskat , 3 mvs-

északi oszt. ered Nouvion,

falu mellett , la Capelletöl

2 órányira,LandreciesíiVTau-

beuge , és Charleroy falait

mossa , egy darabig hajó-

kázható lesz , és Naraup

mellett a' Maasba ömlik»

ettöl neveztettek az eltör-

lött Sambre és Maas franc,

oszt.

kat, 348 falukat számlál. Sambuamgan, tengeri fok , Ma-

Lakosi szegények, és a' mint gindanao szig.nek ész.kele-

mondják , italra , és a' tes- ti partján keleti Indiában,

ti gyönyörüsegekre igen hasonló nevü föhellyel, 1000

liajlandók , a' Németeket lak. A' Spanyolokhoz tar-

Hivévén minden pénz a' tozando.

Zsidók kézébol jó. A' föld Sambue , vs Piemontban Stu—

mívelést nagyobb részint , ra mellett.

restül üzetik , de a' kfum- Samei , falu felsó Jani orsz.

pli térmesztés nehány esz- Jküaép Senegambiában , az

яйв. ЬЕХ. IV.JOAK. ЯЗ
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Sameland , 1. Lappland.

•Samen , hegyes tájékotska Ha-

bessiniában , mintegy i¿

■ mtfd hosszú , legfeljebb 7

mfd szeles. Bérfizetô tarfc.

Zsidók lakják , kiktulajdon

Királlyal is birnak, kimin-

dég Gideon, Felesége pedig

Judith nevet visel: Az úgy

aievezett Judenfelsen , Zsidó

bosziklán fekszik a' termé-

«zet által erÖsitett Gawsa

- fb ve.

Samhar , tart. Habessiniában,

Massuahi Naib alatt áll , a'

fekete Schihoi népség lakja.

Samkova, vs hegyek köztt Sar-

diki Sandaakaágban , Bul-

gáriában.

Samländi , v. Schakeni kerület

keleti Prussziában » az

elöbbeni Samland tartom.

. jnak Tapiaui kerül.veL F5

vsa Königsberg, Regiomon-

tum.

Samland , tart. nyug. Prussziá

ban , Pregel, frisch Haíf, és

a* keleti tenger között',

partjain borostyànkô talál-

tatik ; 3 ker.ket, t. i. Sam

land, Schalauen, és Nadraut

f'oglal magában.

Samnium , északra Marsusok

és Pelignusok, délre Cam-»

pania , nyug.ra Volskusok

¿s Apulia között feküdt

föld Italiában ; -lakosi két

fö népség volt : északra lak-

tanak a' Samnetes Sarace-

ni ; délre a' Samnites Pen-

tri ; a' Rómaiaknak hol el-

lenségi , hol baráti vólta-

nak ; hosszas viaskodások

után L. Papitius Cursor , és

Sp. Corvilius Cs. által meg-

hódíttattak ; vsaik többnyi-

re földig lerontattak , mel-

lyek ezek vóltak : Aufidena,

( Alfidena )Bovianum (Boia-

to) iEsernia (Isernia), Sae-

pinum (Supino) , Telesia

(Télese) , Beneventum (Be-

гт

nevento), Candium 'ss't.

Samobor , l. Somobor.

Samochinites , v. Mezom tó ,

(Jos. il, 5. 7.) Judaeában

Pancastól 120 stad. 60 hossz.

és 30 széles; k. Jordán belé

folyt. ' .

Samoayn , nemes vs hajdani

Warsói Herczs.nek Brom-

bergi oszt.ban , most az új

Lengyel Kirs.ban 6a ház...

Samodrachi , 1. Samondrachi.

Samoen, ys Sabaudiában, Fau-

cigny tart.ban 31,30 lak.

Samogitia , v. Schamaitek , tart,

ennekelötte Herczs. Lithvá-

niában , tulajdon Lithvá-

niának ész.nyug. részében,

a' keleti tengerig terjed ;

erdös , és több termékeny

tájékokkal kevert tartom.

melly igen sok mézet ád ,

kitsin 's serény lovai miatt

nevezetes. Déli kissebb ré-

sze Prussziához , a' többi

pedig az Orosz bir.hóz tar-

tozandó.

Samojedek , népség Orosz bir.

ban a' Jeges tengernekmo-

csáro,s partjain, Mesen fo-

lyótól ,Lenaig Asiá'ba ter

jed. Szárma/.ások isméret-

len ugyan , de még is. test-

tek , beszéd módjok , szoká-

sok , és erkölcsök hasonla-

tóssága miatt azon kö/ön-

séges népség ágának tarta-

tik lenni, melíy Samojédi-

nak neveztetik. Ide több

Nemzetek tartoznak, ú. m.

a" tulajdoni Samojedek, kik

Nenetsch (ember) v. Cho-

- sowók'nak(férjfiak) nevez-

tetnek. Morasek, v. az úgy

nevezett Narümiei Ostjá-

kok , Sojotok , 's Matorok,

Tubinczek, Jurakek , 's a* t.

ábrázatjok gömböjü 's la

pos , de az ifjúságnál nem

k'ellemetlen , széles , pit-

tyett ajakkal.igen nyilt ór-

ral , h ajoк fekete 's serte-

formájú , "szakállek ritka ,
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magosságok ltôzépszeriï , fizetnek , t. i minden férj-

testek husos, és helyes al- fiú , a' ki kézívre alkalraa-

kotású , szemek apró , 's tos , 25 kopeket , ( 1/4 Ru-

hosszaí, ábrázat-szinek bar- bel) ero gyapjas bort adni

na-sárga mely leginkább tartozik.

á' füstnek , 's motsohnak Samondrachi, Samodrachi , Sa-

kovetkezése , minthogy ez- mothrace , Dardania , Tö

tet soha sem mossak le. íok sziget Archipelaguson ,

Téli öltözetjek kikészített hasonló nevü vssal fekszik

gyapjas bör ruhából,' na- egy magas hegyen > holegy

drágból , 's kiváltképen í- kikötöhely vagyon.

rom szarvas börbftl készí- Samo*, 1) sziget a' Jóniai part*

tett csizmákból áll : nyár- nál , Trogilium fokhoz 4d

ban kiperzselt halbörökkel stadium ; Juno tempi.val»

ruházzák magokat, az asz- termékeny szantófoldekkel,

szonyok oltozetét ettfil ép- hires cserép edénnyel, Py-

pen csak a' biberezés kü- thagorás' hazája. -л) ys otfe

lömbözteti , mert az Asszo- bátorságos révvel.

nyok csak itt asszonyok. Samos , 1. Szamos.

Halászattal , vad irára szar- Samotata , fó természettôl e-

vas vadászattal , és a' sze- rösittetett nagy és hires v*!

lídek tartásával foglalatos- Euphrates vizénél ; melyen,

kodnak a' férjfiak ; az asz- kófalból épült gátok vol-

szonyok ruhákat készíte- tak.

nek , böröket szerzenek, ha- Samosierra , nagy hegy Spany.

lakat szárítanak , nyári orsz.ban , mely új és ó Ka»

gunyhókat építenek , esa- stiliát egymástól választja.

lányból varni 's kötöznl va- Samt, Samsöe, Samus Dani-

ló fonalat 's sejmet fonnak, ca » sziget Seelarid Dánus

a' konyhára vigyáznak , ál- intézeti hivatalban Jutland;

taljában az asszonyok itt 's Seeland között , 3 mfd

rabszolgálók. Minden ottani hossza , i széles , gabona.

állatokat nyersen 's fozve termesztéssel ée kereske*

esznek , nem finyások , de déssel.

tisztátalanok. Italok víz , Samtawisi , vs Georgia Orosz

's palinka, ha kaphatnak. Helyts.ban görög Püspök-

Korán házasodnak, és sza- nek íakó helye.

bad nékik annyi feleséget Samum , Sam-Yeli , (Smum)

tartani , a' mennyit csak el- fullasztó meleg , gyakraa

tarthatnak, ezeket szülöik^ halált okozó szél kiváltkép-

tÓl veszik. Hisznek a' min- pen déli Asiában. Csak me-

deneknek legfôbb Teremtb- leg nyári holnapokban u-

jében, a' ki téremtményeit raíkodik , tüzes büdöskövee

szereti , de a' gonosz való- goze által az embereket ,

Ságtól is tartanak , és t'éU kik elore.le nem í'eküsznek

nek. A' Napot, 's a' Holdat ' a' szabad mezôn , elemész-

rriint alsóbb Istenségeket ti. A' vsokban nem ollyan

tiszteíik házi bálványok- veszedelmes. E' szélnek in-

kal is birnak. Hiszik hogy dulását az égneka'táji veres-

«z ember még holta után sellésébôl, a' merrol a' jö, a'

is el , a' Nemzetségnek eíkon észre lehet venni.Min-

fejei által kórmányoztat- dent hamarjában elsz4rit,

nak, az Oroszoküak bért szele olly tüzes , min^

23 *
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most nyîît sfîtokemenytzé- зо° Зз' К. H.) vs ker.beli

nek göze. Az Arabsolt e' fö hely Aveiron volt Fran,

veszedelem eilen foghagy- oszt. Sorgues mellett .3600

' mât , *s száríttot szöllöge- 1. Vannak gyapjú materia

rezdet szoktak magokkal kézmívei , némely keres-

vinni, kivállképpen ha me- kedést is hajt.

leg idobe pusztaságon által S. Agata di Goti , vsazinnen-

útaznak, hol ezen szél fö- sö Fejedelemségben Nápoly-

képpen uraikodik. orsz. 2610 1.

Óámura, fó Kaukáziában melly S. Agatha , della Galline , I.

a' Káspiumi tengerbe om- Reggio.

lik. S. Agatha , megerftsített vska

Samus , 1. Cephalonia» Sabaudiában Wercelli tart.

San , fó Stájer orsz. melly ban. - ,

Sulzbach megett levo he- S. Agatha, 1. Sz. Agota,

gyekben Karinthiának ha- S. Agostin , Augustin, keleti

tárán ered, kelet , azután Floridának fö vsa, Spanyol

dél-kelett, és délfelé veszi ész. Araerikában , egy kel-

folyását, Cilli vst, Lauf, lemetes fákkal beültelett

Riez, Praaberg, Fraszlau , dombnak tovében, 2000 1.

Sachsenfeld és Tüffer mvs- S. John erÖsseggel , ki kö-

ikat niossa.Ratsch mvson fe- tö helyel, melyet egy hosz-

lül Karnióliában és itt a* szú , tengerbe bényúlókes-

Száva fóba szakad, egész keny föld formal , de ez az

hosszasága 14 rafd , Frasz» elfttte fekvö fovény torlás

launál talpakkal , Cillé- által a' hajóknak szárazra

nél pedig hajókkal jár- való kiszállását is igen hát-

ható. ráltatja.

Can , fó Gallicziában Karpa- S. Agreve , V8 Ardeche Fran,

tok tovében ered,észak fe- oszt. 2570 1.

lé folyik, és Visztula fó- S. Ahon , vs Gironde Fran,

val eggyesül. os2t. 400 h. 2080 1.

Hanchvan , Sancian , kissziget S. Aiguan , vs Loire , és Cher

Chinai téngeren, Konang- Francz. oszt. Cher, fónál 339

tong partyán ; lakosi ha- h. 2500 1* kik nagyrészint,

lászok. Itt multki Xaveri- timárok és tüz kövekkel ke-

us Sz. Ferencz. _ reskednek.

$. Abb 's head , tengeri fok S. Alban , vs Lozère Francz.

Bervick Grófs.ban déliSkó- oszt. .3160 1.

tziában ész. keleti partjain S. Alban, 1. Montalban.

a* Német tengerben. E. Sz. g. Albans , régi vs Hertford

<¡.5e Ffi' 4°" alatt. A' tenge- Grófs.ban Angol orsz.. az

ri utazóknak jeles helyek. erre áltvivo út , melly Lon-

S. Afra ,. és S, Ulrich , Bene- donból az ész.nyug. tájjék-

diktinus Apátság Augsburg Ъа vezet , nagy hasznot

vsában; kbrnyéke l 1/2 □ hajt e* vsaak. Ezama hires

. mfdre terjedt. Lak. száma Verulamium vsa , melly

2300, jovedelme 46000 fr. Caesar idejében elrontat-

vala , 1803 eszt. Augsburg ván , annak utánna ismét

vsához, 's annakutáiyia e- felépíttetett. Volt itt egy

zen vsal etrgyütt , Bajor or- Apátság ie , melly valaha

sz.hoz jutott. f az elsö klastrom vala , An-

*• Afrique, (430 50/ E. Sz. gol orsz.ban, ezen Gothu
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ei épületnek romladéki még S. Amand Mvntrctíer , vs Tarü

maiglan is fen vannak. Francz; oszt. ,590o 1.

Szomszédságában Pudding S. Amans , vs Tran Francz;

kövek találtatnak. oszt, 2000 1.

S. Allouüm , az Oroszlán fob- S. Amarin, vs felsô Raj na Fr.

nál fekvö szigetkék új Hol- oszt. Thür fónál .3673 I. Itfc

lándia feie, legnagyobbika vagyon Friedberg kastély,

34° ao' D. Sz. és 112° ,52' K. nem messze ezen vstól Mo

lí, alatt fekszik. , sa fó ered , a' Wogesi he-

S. Alusta , v. S. Lucie y E. Sz. gyekben.

li° 30'—tól fogva 16o 2o'ig S. Amaro , v. Angra des Retes,

terjedö 1 Fran, sziget nyug. vs S. Paolo Braziliai Helyt.

Iridiaban Martiniquetol dél s.ban.

felé, mintegy 10 lf¿ □ mfd S. Ambroix , vs Gard Francz.

nagys. vannak itt némely oszt. 2950 I.

igen meredek hegyek régi S. Amour , vs volt Jura Fran,

tüzokádóknak maradvá- oszt. v288o 1. kik derék. , ti-

nyival, ezek között neve- márok. Vas fabr>kal, bor-

zetes la Soufrere , melly sok ral és marhával kereske-

biidös kovet ád , vagyon 22 dik , most Sabaudiáhoa

torka, mellynek mind eg~ tartozandó.

gyike forró vi/.et foglal. S. Andeo/, le Bourg, népes v»

Partjain állóvizek, es rao- Ardeche Fran. oszt. Rho-

csárok találtatnak , mel- danusnak keletikifolyásán,

lyek a' levegöt egésségte- Sannt, Colchis lakosi , Arrae-

lenné teszik. Az igen ter- niában.

mékeny földje czúkort, ká- Santander, (43o e8' 20" E. Sz,

vét, pamutot , kákaot,in- 13o 59' ,55" K. H.) erósítet

digótfüvet, drága fát , szu- helys. Burgos Spanyoltart.

rok kôvé változottfát's a't. ban a' tenger mellett, egy

büdöskö gödrök sem hibáz- Püspöknek lakó helye , 4000

nak itt. 1803 eszt. Lakosi- lak. számlál , erös ki kötö

nak száma 16645-re ment, és hajó csináló helyel , é*

ezek közül 13090 fekete , virágzó fabrikákkal bir,

1660 színes , 1293 feh r va- borral , gyapjúval 's t. ef>

la. Ezen sziget két részre kereskedik.

osztatik , nyug. része Iabas- Santander, (új) tart. új Spa-

se Terre , a' keleti pedig nyol oráz. 5193 □ mfden1

CabesTerre nevet visel.Leg- 38000 ember lakik.

jelessebb helye Port Cas- S. Andian, Luisiade-szigetek-

tries. , nek eggyike új Guineábanj

S. Amand , (46o 32' É. Sz. 20* Austráliában Henry ten-

2o' K. U.) vs és kerületi fö gerbe kinyúló íokkal (10'

hely Cher Fran. oszt. Cher 4i' 15" E. Sz. 150o 36' 30'*

fó mellett ,5100 1. Gyapjú- K. H.)

fabr.val 's kereskedéssel. S. Andre", mvs és völgy Sa-

S. Amand, (,50° 27' É. Sz. 21» baudiában, Maurinne tart.

5' K. H.) erösitett vska itt egy igen magas domborf

Flandriában, Scarpefó mel- fekszik Sz. Andráe kápol-

lett 8000 1. egésséges kút- nája.

tal és fabr.val. 6. Andrea, vs az innensô Ná^

8. Amand , vs Brabancziában poly orsz. 3200 I.

4400 l. S. Andre*, 1. Séraandrato
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J. Andreasberg , 1. Andreas- sumtól nem messze mester-

berg. séges fón innét feks'zik ,

S. András szigetei , szigetek melly a' Waal, és Móza fó-

Dalmutiában Adriatiku- kat összekapcsolja.

rai tengerben. S- Angelo , Capitanata Ná-

S, André de Cubsac, vs Giron- poly lar.ban Gargano hegy-

de Fran. oszt. г,$8о 1. láncz mellett , Monte di S.

«Î. André de IVilleneuve , vs Angelo magas hegyen , hol

Gard Francz. oszt. 3.300 1. egy barlangban a' kosziklá-

S. /Indré , vs Karinthiában ba metszett templom ne-

Lavant fónál , Lavant vol- vezetes.

gyében , melly termékeny S. Angelo, vseggyesült Lom

es kellemetes. Itt több ko- bárdi és Velenczei Kirs. Lo-

vek találtattak Római fe- dcsano tart. Lombrettofó-

\ü\ írással, egy fejedelem nál,vannak itt jó vásárob.

Püspöknek lakó helye , S. Angelo al /sehe, vs a' Ná-

melly a' közel fekvô La- polyi innenift Feieds.ben

vant kastélytól neveztetik. Nápoly orsz. 2590 1. egy Püs-

Itt S. Agoston' rendbéli Ka- pöknek lakó helye.

nonokjai Káptalant formál- S. Angelo de Lombardi , vs az

nak. . Innensô Fejed. Nápoly orsz.

Ç. Andrews, vs, fekszik hason- 5870 1.

ló tenger öblön Fife Gróf- S. Angelo in Vado , vska Met-

s.ban déli Scótziában , 14o ra fón Pápa birodalmában

58' hosz. és 56o 18' szél. a- Urbino Herczs.ben.

latt , regenten egész Scó- S. Anna, (ó) 1. Sz. Anna,

tziának fö vea vala , régi S. Anna, uj Szent Anna , né-

virágjából és nagyságából* met mvs Arad Várm. Jeles

sokat elvesztett , igy a' la- itt a' kastély , a' régi vár,

kosoknak száma most csak kath. templom és oskola,

aooo mégyen.A'vsnaklegna- mely Piáristák gondvise-

gyobb részei , és a' leg- lèse alatt áll , ezen oskolá-

szebb épületek , mellyek nak )6 jövedelme vagyon.

között a' nagy és nevezetes Dohány plántálással , és

Káptalan templom is om- szbllomíveléssel bír. А' те»

ladványban fekszenek. A' ligyióbéli fundushoz tarto-

kikötö hely mellyet más-, zandó.

kor З000 hajók is látogat- S. Anna, nagy kikötö hely

tak-elpusztult, a' kereske- Amorgo Török szigetben.

dés elmúlt. De ellenben el- S. Anna Bay , vagy S. Bar-

Bo Jakab által, fundáltUni- bara-Вау 1. Wilhelmstadt.-

versitás miatt nevezetessé- S¡ Annaberg, \. Annaberg,

lön 141a eszt. 13 Tanítók- S. Annaberg, falu Oppeln fei

lt al , de ennek is kigözol- so Silésiai Fejeds. ben, nagy

gött már régi beese , mert Strelitzi ker. az ide való

most alig számlál 100 tar klastromhoz búcsút járnak.

núlókat. \ S. Anneland, urad. Tolen szi-

S. Andrews , vs egy kikötö- geten , Zeeland tart. ban.

helyel Brittus ész. Ameri- S, Annenberg , hegy Wólfen-

kában az új Brauncschwei- büttel Fejeds.ben , Schöni-

gi Helyts.ban. ningen mellett, itt egy ie-

S. Andtics , sánez felsft Yssel les pogány oltár t&láltatik.

hajdani Francz, çszt. Доз- S. Antat, tôt ravs Hont Várm,

Ч
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Koháry Grófhoz tartozan- mü bort , zelnítzefát ter-

d<S , vagyon szép és nagy meszt, Itt igen sok szarvas-

Itastéllya, kath. templóme; marha , szamár , diszríó ,

szép fenyb és tölgyfa erdöi, vad kecske; szárnyas állat,

'gyümölcsös kertiei , éevas hal , markasita, topáz kö-

bányái. Lak. kath. számok vek , más ásványok , és a-

Ï020 mégyen. ranynak ezüstnek is jelei

S. Antam, 1. Antonio. találtatnak. Lak. száma

S. dntheme , vs Puy de Dome mintegy 4000 , ezeknek csafc

Franca, oszt. 3000 1. ötödik része fejér, a' tob-

S. Antioco , sziget Sardinia bi részint szabad Szerecse-

mellett, kornyéke 7 mfd, nek, és Mulattok, ré&zint

J<evés falukkal , itt ólom rabszolgák. Itt vagyon

gödrük találtatnak. S. Antonino , fô vs mintegy.

S. Anton, kicsiny ugyan, de 500 I. a' rabszolgákat пещ

szép Hollandus kástély A- számlálván , magas hegyek

xim tart. az Arany parto- között, jól épült, vagyon

кon. ••• '■ i • r. itt egy Dominikánus klas-

S. Anton do Principe, vska és trom.

fö hely úgynevezet Prinzen S. Antonio , vs Spanyol ész,

szigeten Afrikának kele- Amerikában, Mexico itélô-

ti partjain , mintegy loo szék ker. Mechoacan tart.

.fából és agyagból épült 2 jó kikötöhelyel.

cmeletü házakkal , vagyon S. Antonio , vagy Nostra Sen,

bátoráágos és alkalmatos horâ del Destero , termé-

kikotö helye , melly egy keny Sz. Kátalin szigetnek

kastélyocska által oltal- fô vs a' Portugallus Para-

maztatik. Sz. Antal fo tem- guayába 400 h . 3000 I. Pun-

plomában Szerecsenek , .és tagrossa:szaBail kikötö bel-

Mulattok , mint Papok lyel. ¡ ; ,-

ezolgáinak. Ezen kivüi va- S. Antonia , pléb.val bíró fa-

gyon itt egy Barát klastrom lu , cseppegô kö üreg^ef

is. V lak. között 60 fejér, , Graubünden kant.ban: Hei*

Portugallus találtatik. vecziában* 1 ,; '■

S.' Anton i I. S. Antonio. S. Ascentian , 1. Ascension.

S. Antonin , vs Aveiron Fran. S. Assaph, vs Flint Angol Gróf-

oszt. Aveiron és Bonnette s.ban ész. Wales tart. Elvvy-

fóknak 0sszefolyá8ánál,54oo nek és Cluydnak öszve fo-

. ï. darabos hegyekkel körül lyásánál,egy PüspÖknek la-

vagyon véve. Itt sok sáf- kó helye.

rány , és szilva teíem. S. Astier , vs Dordogne Fran.

S. Antonino , S. Anton , S. An- oszt. «220 I.

tam , ( *7° 19' É. Sz. ) a' S. Aubin, vs és ki kötö hely»

Zöld folíi szigeteknek leg- (490 \jf & Sz. 15° 29' К,

jobban ész. nyug.ra ter- H.) Jersey Angol szigeten ,

jedö szigetje hegyes , de е- gyapjú harisnyával keres-

legendôkép nedvíttett és a- kedik.,

zért termekeny földel ; kö- S. Aubin, vs Aveiron Francz.

lest , kukoriczát , tököt , oszt. 2930 1. -

görög és pézsma dinyét, A- S. Aubin de Terregate , vs Ka-,

nanászt, guajavast, naran- nális nevü Francz. oszt. 2oacj

csot, czitromot, indigót , lak.

pamutot f alábvaló ne- S. Augustin i A. S, 4gostin,
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S. jiugustinsbay , keleti Indiá- apátság vala.

Ьап utazó Angoloktól igen S. Beut, erös vska felsö Lang-

láttogatott öböl , kel. Afri- védotziában.

liai Madagaskar szigetnek S. Betlino , vska egyesült Ve-

nyug. partján Bombetok és lenczei és Lombardi Kirs.

Siweh között Baba orsz.fek-

szik , a' lakosok Ywuron-

hehoknak nevezik.

S. Auitle , vska Cornwall An-

gol Grófs.ban 4000 1. kik

Pilchard halás/atból , ésa'

közel fekvö czínbányákból

ban, Bellini Mártir niiatt

nevezes melly itt temetve

vagyon. Kik veszett kutyá-

tól harapatnak, ide szokták

búcsúra hozni oly vélekedés-

sel , hogy ezen harapás nem

fog nékiek ártalmas lenni.

élnek , Cornwall Czin vsai S. Benedek , 1, Sz. Benedek.

közül egyik. S.Ztene4/e*,Sz.Benedek,faIu Pest

S. -Avoid , vs Mosel Francz. Vrm.Solti jár.b Duna ésVaja»

oszt. 3340 1.

S. Barbara, 1. Wilhelmstadt.

S. Barthélémy, vs Lot , és Ga

ronne Francz. oszt. 2260 1.

S. Barthélémy , 1. Tscherlitz.

S, Barthélémy , Svékus sziget

raellett , vagyon itt egy

kath. templom. Kápo&zta

és hagyma termésre alkal-

matosföldel, F. U. a* Kef-

locsai Ersekség. Lakosinak

ezáma 290 kat. 81,5 réf.

nyug. Indiába 17—18° Ë. S. Benedetto di Polirone , vs

« 3fA □ mfdet nagys. egyeeült Lomb. és Velencz.

8000 1. hegyes , kftsziklás ,

és magában terméketlen.

Pamutot, czukrot , kákaót,

dohányt, maniokot, cziró-

kot , narancsot , gyümöl-

-^csöt, guajak szappan , ma-

hagóhi, és vas fákat , ta

orsz. Pó mellett, egy néhai

jeles Benediktinus Apátság-

gal, ezeknek templomában

temettetett el MatildisGróf-

né ki ezen Apátságot szer-

zette, és bö jövedelmekkel

gazdagította.

inarindát, alóét, cassiát , S. Benigno , Vs Piemontban

manzinelt termeszt. Kecs- 3200 Î.

kék , halak , madarak 's a' S. Bernhardt, 1. Pennini Al-

t. só, mészkô is találtatik. pesek.

Fö vsa Gustávia. S. Bernhardt, S. Bernád , (a'

S. Bartolomeo in Galdo , vs Ca-

pitanata Nápoly tart. 4490

lak.

S. Bartholomaeus , az új Hebri-

dek közül egyik Austráliá-

ban,

S. Baume, S. Beaume , durva

és kietlen hegyláncz War

Francz. oszt. S. Maximin-

töl 3 mfdnyire. Itt töltott

a' mint a' köz nép tartja,

Mária Magdolna és ennek

testvérje Lázár 30 eszten-

döt bünbánásban, és ezért

ide s/.ámosan járnak búcsú

ra. Azon barlangnál mely-

ben ezek tartózkodtak, gaz-f

dag Btnediktinue asszony

nagy) 10380 láb. magas ö-

rökos hóval takart hegy

Simplón volt Francz, oszt.

most Sardiniai Savoya tart.

felsö Olasz orsz. ban , ezen

keresztül jeles út vezet Fr.

orsz. Ezen a' hegyen -7731

láb. magasságban birnak a'

Misericordianusok egy klas-

tromot, S. Ágoston ezerze-

tének rendbéli kanonokjai,

kik az útazóknak ingyen

való vendéglése , eltéved-

teknek felkeresése által az

emberiségnek nagy hasz-

not hajtanak. Ezen intéze-

tet Napoleon volt Francz.

Császár is hfclyben bagytaí
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es gazdagúl megajéndékoz- itt egy rév part,, de ennek

ta. Nevezetesíttetett. e'hegy bójárása veszedelmes , egy

Bonaparte akkori Fr. fö Ve- káptalan templom , nagy

zérnek rajtaáltrontása által ispitály , hajókázást tañí-

roely egész seregével 6 nap tó oskola, vászon , gyapjú

alatt, u.m. Májusz íj-ké- materia és fél porczellán

tol 21-ig tortént vala meg. fabrika , halászatot és ten<-

S. Bernhardt , (a' kis) 1. Bern- geri kereskedést üz. Széke

hardsberg der kleine. # egy Püspöknek ezen osztály

S. Bertrand, (43Ч 1' 27" É. Sz. Eloljároinak kereskedés-

18° 14' 4" K. H.) vskafelsô re ügyelö itélôszéknek és

Garonne Francz. eszt. . a' tengeri kereskedés Ko-

S. Blaise, falu Neuf'schatel misszariussának. v». v

Fejeds ben , Neufschateli S. Brigitta, erosség Sabaudi-

tó part ján , jeles szölömi- ában Pignerolon felül.

veléssel. .; 1 . S. Calai*, к. vs • és kerületi

S. Blas, vs kikötöhelyel Gua- . fö helySarthe Francz. oszt.

dalaxara Spanyol tart. ész. . Anille m ellett 3600 1. vá-

Amerikábau. i . , : . sz^n és papiros fabr.val.

S. Blasien , ennekelötte jeles S. Carlos de Monterey, (36o 36'

¿s gazdag Benediktinus a- É. Sz. 124o 1 l< 8" N. H.) Fö

pátság vala Schwarzwald helye új Calif'orniának, Spa-

mellett a* volt Ausztriai i nyol ész. Amerikában, Ca-

Breisgauban ; nagysága 9 lifornia igazgatójánafc lakó

míd tett 14000 l. 90000 fr. helye. ir' , , .

jovedelemmel, Minekután- S. Carlos, Spanyol Chiloe szú

na Breisgau 1805 eszt. a* getnek föhelye déli Ameri-

Posonyi békesség1 által a' kában. .'

Bádeni N. Herczs.hez jutott, S. Carlos de Matanzas , vs Cu*

az itt lakó Benediktinusok ba szigetben 7000 1. ió ki-

Austriába költöztek , hol kötö helyel.

elöszor a' Pihrn mellett S. Cast; S. Málótúl nerix mesz-

fekvö ispitályt, azután S. sze fekvö hely lile és Wi-

Pál monostorát kaptáklak- laine Francz. oszt. Itt 17,58

helyül Karinthiában. •: eszt. az Angolok partra s/.ál-

S. Bonifacio , vska egyesült lottak , hogy S. Málót lö-

Lombardi és Velenczei Kir. voldozhessék , de nagy vesz-

Veronese tart. r teséggel vissza kelletett neV

S. Bonifacio, (41' 23' 13' E. kiek térni.

Sz. 26o 49' 1" K.H.)vsCor- S. Catharina, sziget Iaztriá-

sika Francz. oszt. 3190 1. ban. ' 1 \ .

vagyon kikötö helye klá- S. Catharina, 1. S. Antonio és

ris halászatja. , jïgati szigetek.

S. Bonifacio , nem éppen 2 S. Cère , vs Cantal Fran. oszt.

mfd szélességü tenger szo- 4140 1.

rulat Corsika , és Sardinia S. Chamas, vs Rhodánustor-

szigetek között. r kolati Francz. oszt. Beerq

S, Brieux , (48° 3\' 2" É. Sz. tónál 2,500 lak. vagyon ki^

14o 5& 50" К. H-) Fö vsaz kötßhelye,és elkészítet olaj-

ész. partok Fran. oszt. h»i- fa bogyóval kereskedik.

sonló nevü tenger öböl mel- S. Chamond , (4,5° 20' É. Sz,

lett, a' tengertol i./2orányi«- 22' 8' К. H.) mesterségetü^

ya, lak. száma 8090. Vagyov zö ve Loire Francz, 6f«t.<
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Gier tó mellett , 5000 Francs, oszt. 2240 I. ♦ •»

lak.kal. Jeles a' régi erös S. Clara, vs Cuba szigeten

kastélya. nyug. Indiában.

5. Chamond , 1. Chaumont. S. Claud', ve Charente Fran.

Б. Chiniau , vs Hérault Fran. oszt. 2000 1. >

oszt. 2840 1. vannakittposz- S. Claud, (46o w' 18" É\ Sz.

tó fabrikák. . 28° 3»' 50" R- H.) mester-

6. Christina, helys. Aragoni- séget ûzô vs es kerületi fô

¿ban , Aragon fónakforrá- hely Jura Fran. oszt. Luzon

eánál, hol a' Pyraeneusokon fó mellett. Jurának három

által a' Somporti út huza- durvakosziklái között, 3600

tott. - : '. 1. kik puszpáng fából , ele-

S. Christina , 1. Wahitahu; fánt , és más csontból min-

¡S. Christoph, v. S. Kitts. (17o denféleportékák készítenek

«5' É. Sz. 45Ü 12 N. H.) An- találni itt márványt , tur-

gol sziget nyug. Indiában fát és értzet.

4 □ mfd nagys. meredek , S. Clemente, vs Mancha Spa-

«s kosziklás hegyekkel tele nyol tart. 3200 1.

vagyon, illyen p. o. Mount S, Cloud, helys. Seine és Oi-

Misery (vagy a' nyomorú- se Fran- oszt. igen kelleme-

ság hegye) 3711 láb. magas, tes tájékban 1250 1. Va-

«s a' büdösköves hegy Brim— ; gyon itt egyKir» nyáripa-

etonehill , ennek tetöjeben lota, melly igen sr.épen és

levo barlangban sok büdös felette porapáVhá/.i eszkó-

bô találtatik , és szünetlen zökkel ki vagyon készítve.

füstölög. A' melegéghajla- Ez vala nem rég legkedye-

tot a' tengeri szelek mér- sebb mulato helye a' szám-

sékelik. Az ôsszeséges plán- 4 kivettetett Császárnak. Itt

tálások 44000 acres, vagy öleltetett megorozva 3-dik

Angol hold földeket foglal- Henrik Király is. .

ïiak. Lak. száma 32000 ;fe- S. Colombano . kis vsLombar-

hérek j feketék , és rabsxol- \di Velenczei Kir. Lodi tart,

gák. Termései : Dinnye , bambro és Olono fók kö-

bananas, patátok , kukori- zött. '•> ■•• ■<

cza bors , pamut , czúkor S. Croce , vs , ennekelötte a'

I 's a't. majmok, roket (Gyik- Gehuai szabad társaságbart

nek neme) orinoco-sas, most Sardinia! Kir.hoz tar-

tokos madár , hattyúk , tozando 3000 1. . \ í

kanálos gém , pelikán , fü- S. Croce, görögül Oros Stave-'

leshagoly, galambok, vad- ros, v. Ihrodos, hegyláncz

méhek , 's a* t. só ,..mélly Czyprus szigetén, hajdan

egy bizonyos tóban talál- Olympus,

tatik, meleg források.Vagy- S. Croix, Dánusok legjeles-

nak itt sürü és minden zöld sebb szigete nyug. Indiá-

manzinell és másztíix fából ban, kis Antilli szigetek-

álló erdök, Fö helye Bas.se nek eggyike r 4 ДО □ mfd

Terre. . .. nagys. 28000 1. 1804 eszt.

S. Christoph du Pin , vs Cantal ■ 22076 Szerecsen rabszolga

Francz. oszt. 4070 1. vala ezek között ; kevesé

5. Chiitoval, I. Mäatea. hegyee , és igen termékeny,

6. Christoval de la Laguna, I. 3,56 gyarmatokat foglal ma-

Laguna. gabán. Éghajlatja az igen

Ç, Ciers la Lande , vs Gironde számos erdpknek megégeté-
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, se által igen megiobbítta- Livre vala , most боо He-

tott. Termései : czúkor, pa- vendékekre , hadi oskola.

mut, yams, maniok , pa- állittatot fei itten a' bis

tálok , Angol borsó, czit- asszonykák helyett. . . 1

rom, nare.nrs , ananás, 's S. Cyr du Bailleul vs Kaná-

a' t. Eurbpai házi ál- lis nevü Francz. oszt. 459

latok , gyöngytyukok : fö h. 355p 1.

vsa ChrisHanstadt. S. Damiano , vs Monferratban

S. Croix , 1. Gravosa. , Albesano tart. 6100 L

Santa Crux, (г8э 28' 30" E. S. Dauphin szigete , 1. Mada-

Sz. i8o 36' K. H.) Tenerif- gasear.

fa Kanári s*igetnek fö vsa S. Ddvid , a* Bermudas szige-

1000 h. 8400 1. vagyon egy teknek egyike ész. Ameri-

kikölö torka , mellyet a' kában. ... •'.

fceleLi es nyug- Indíai úta- S. Ddvid , helys. Pempbock

zók látogatni szoktak. Al- Angol Grófs. déli Vales tart,

kalmatos révpartal ; a' vs S. Dávidshead tengeri fok-

nagy helyesen épült , és 2 túl nem messze , kôszénnel

kastélyok által oltalma/.ta- kereskedik,

tik. Az útszak jobbára egye- £. Davids, falu déli Scótziá-

пе.чек , szélesek , és tisztán ban, Fife Grófs. ban. Vagyon

tártatnak. Ezen vs az Eu- itt egy jeles kikötö helye ,

ropa és Amerika között vir böl a' szomszéd kôzén gbd-

rág/.ó kereskedésnek kôzép rbk gazdag nyeresége vi-

pontja , és a' fö helytartó- tettik ki.Az általvitel a'göd-

nak lakóhelye. rökböl , vas koesikon té-

Santa Crut de la Palma , Pal- tetik.

rüá Kanári szigetnek fö vsa, S. Deir v. Dair-el Kamar , (az

vagyon itt jó kikötöhely az Holdház) helys. és fö-

bátorságos révpartal. hely a' Drusok tart.nyában

çanfa Cruz da la Sierra, vs dé- Syriában 18000 1. nagy E-

v Ii Peru tart. Plata Spanyol mirnek lakóhelye.

vice Kirs.ban déli Ameri- S. Demotrio , függetjen. Corfu

kában Plata fó mellett, szigeinek_ kornyékébe, több

Püspöknek lakóhelye, méz- közönseges Corfu vshoz tar-

zel , és viasszal kereske- tozandó házakkal , egy is-

dik. , q pitályal, mellyriél a' nap-

Sunta Crux, helye. Madeira, keleti tart.nyokból iövö ha-

szigeten, Mexicoi Kápitany- , jók 40 napig mulatnak.

ságban hasonló ñevü ten- S. Denis , (48o 56' E. Sz. 20J»

gerobolnél. i' K. H.jj vs és ker.béli fo-

Santa Crut, helys. és föhely hely Seine Francz. oszt.

Graciosa nevüAzór.i szigeten Cron fó mellett , ennekSei-

vagyon pléb- tempi, klas- ne fóba való egyveledésé-

troma és ezegények háza , töl nem messze , Páristól

Calhetta kikötö helyet egy két órányira. lit ennek-

kastély oltalmazza. L. A- elötte gazdág apátság volt,

gader. : mellyben a'Fran. Királyok-

S, Cyr, helys. Seine és Oise, nak örökös temetö helyek

Francz. oszt. hires volt a* vala, 179.3 eszt. lármás i-

revolutio elött az itt levó dökbe ezen Királyi kripta

kisasszonyokintézete melly feltöretett, a' koporsók fel?

nekévbéliipvedielnie 18000Q nyitattak, a' tetemek k\?



bányattak. Ezen kriptát

Napoleon megént vissza á-

líttatta. Itt egy Kir. nove

lo intézet vagyon , melly-

ben a' szükölködö becsü-

let.es legjobb tagok leányi

neveltetnek ; ezen kivül va

gyon itt egy katonai beteg-

ház a' búja kórságosak szá-

mára, szép karton fahr,

val.

S. Denis rf* Anjou , vs Mayen

ne Fran. oszt. «too I.

S. Denis de Gait inie s , vs u-

gyan ezen oszt. .3170 1.

S. Denis , Bonaparte nevü Fr.

szigeteknek f6 helye kele-

ti Afrikába (20° íx/ É. Sz.)

hasonló nevü folyótskán ,

há/.ai fából vagynak, kikö-

töhelye veszedelmes és ke-

rítetlen.

"в, Didier , vs felsö Loire Fran,

oszt. 3170 1.

S. Didier , vs Rhodanus tor-

kolat Francz. oszt. 5060 1.

^S. Die' v. Diez, (48° 17' 27"

E. Sz. 240 35' З9" К. H.)

vs és kerületi fö hely Was-

gau Francz. -oszt. Meurthe

fó mellett, ,5400 1. Zabbal,

marhával, és lennelkeres-

kednek.

5. Ditier, (480 3»/ & Sz. 2î°

35' К. H.) vs felsö Marne

Fran. oszt. Marne mellett

lapályságban , melly fó itt

hajókázható lesz. 5800 1. Vá-

szon , harisnya , kalap ,

mindenféle vas portékák

iabrikájával. Fával és vas-

sal kereskedik.

S. Domingo , Hispaniola, Hay-

ti» O70 37' — зов É. Sz. 67o

35' — 74° 15' N. H.) a' nagy

Antilli szigeteknek egyike

nyug. Indiában , 1385 mfd

nagyságú , nagyobb része

hegyes , de még is termé-

keny lapályeágok is talál-

tatnak. Yaque, Artibonite,

Nieva , Isabelle . Ozauca ,

Ы m. t. fojók aedvesitik.

Déli részében Henriquilló

sos tó fekszik , meleg ég-

hajlatját számos tengeri

szelek mérséklik. Foldindu-

lások , és dühösködö szelek

számosan jelennek meg. E-

zen tartom. felette gazdag

czúkorban , kávéban , pa-

mutban , indigó füben , a-

nanásban, narancsban, czi-

tromban , borban, Egypto-

mi szilvában , tengeri ba-

ratzkban, kákaóban, gyöm-

bérben , dohányban . orvo-

si plántákban, festofában,

erd&kben , pálma , szilfa,

tölgy, és fenyó fákban 's

a' t. szarvas marhában , lo-

vakban , disznókban , mé-

hekben , halakban, tekenôs

békákban. Ezeken kívül a-

rany , ezüst , réz, vas, ké-

nesó , tengeri és kö só ,

ámbra, és márvány , ala-

bástrom , és ásványos vi-

zek is számossan találtat-

nak. 1697 eszt. töl Spanyo-

lok és Francziák birták e*

szigetet egymás közt fel-

osztva , észak keletrol dél-

nek terjedö hegyláncz

mind a' kettô között ha-

tárt formait. A' Spanyolok

ezen hegységnek keleti , a*

Francziák pedig nyugot fe-

lé fekvö részét birták. 1795

eszt. Spanyol ország maga

részét Francz. orsz.nak ál-

talengedte , de ez valósá-

gos bírásába nem juthatott,

mivel minekutánna a' Fr.

Nemzeti gyülés (4 Febr. 1794

eszt.) azt rendelte volna ,

hogy az Antilli szigeteken

lévo Feketék , szabad em-

berek , és atyafiak legye-

nek , legfélelmesebb nyug-

hatatlanságok eredtek, me-

lyek a' Fejéreknek részint

elkjergetésével, részint meg-

olésével , és a* gyarmatok

feldulásával kaptak véget.

1804 esit. 8 Okt. Dessalinei

!
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£zerecsenek vezérje Hayti poly tart.naft partján egy4

Q ez az eredeti nevé ezen klastrommal.

bzigetnek) Császárrá tette S. Edmund-Bury , I. Bury,

magát elsö Jakab név alatt, S. А'Л'л , vs az innensö Nápoly

de >8o6 eszt. 16 Okt. zene- Fejedelemségben Nápoly

bona alkalmával raegölet

tetett. Ez idötöl fogva Kri-

stoph, és PetionFô Vezérek

alatt , két koztársaság al

lí 1 1 a tot t fel ; amaz 1807 eszt.

17 Febr. új kormány alkot-

mányt adott ki a' Capi Sze-

recseneknek , melly szerént

Hayti szabad társaság , E-

lölülöje holtig Henry Kri-

etoph ; Petion pedig 27 Jan.

1807 eszt. Mulattok számá-

ra más kormány alkot-

mányt állított ; 4 esz-

tendeig EIölülö jének válaez-

tatott , de ezeknek elfolyá-

sa után megint választha-

tó. Lakosoknak ôsszeséges

száma 540000 tétetik , job-

bára Szeretsenek és Mulat

tok. Kornyéke 4 oszt.kra

vagyon felosztva , t. i. dé-

li, nyugoti , északi , és Ar-

tibonite oszt.kra. Fö vea

S. Domingo, (18a 30' 2" É. St..

72o 1,5' 50" К. H.) Ozauca

fónak torkolatjánál , jó ki-

kötöhelyel, 25000 lak. kat.

Érseknek lakóhelye , van

nait iit két fö oskolák, 7

barát , és 2 apácza klastr.

az ide való Káptalan tem-

plomba Columbus Kristóf

ezen szigetnek elsö feltalá-

lója temetve vagyon. 1809

eszt. 6 Julius, ezen vst An-

gol és Spanyol seregek fog-

íalták vala el.

S. Dominico , 1. O-Hivahöa.

S. Dominico von Damm , his vs

Navarra tart. Spanyol orsz.

itt a' S. Jágói vándorlók a-

zon csuda miatt, mely egy

ártatlan jôvevénnyel , a'

mintmondják, esett, szof-

galmatosnn megjelennek.

S. Domirw , Tremitói szigetek.

nek eggyike Capitanata Ná-

orsz. 3120 lak.

S. Emilion , vs Gironde Fran,

oszt. vagyon itt i iiveg iabr.

borral kereskedik.

S. Elmo y Málta szig.nek Wa-

letta fö vsában lévô kastély,

szomszédságában ékes ispi-

tály vagyon , hol minden

betegnek különös szobája

vala , ezeknek ezüst eszkb-

zökbÖl magok a' Vitézek

szolgáltak, 1. Neápolt.

S. Emmeran , hajdan Római

hirodalmi Apátság Regens-

burgbnn, 45000 for. eszt.béli

lövedelemmel 1803 eszt. a'

Fö Kanczellariusnak által

adatott ; fényes tempi, drá-

ga könyvek , és csillagvis-

gáló eszközök gyüjteményé-

vel bír.

S. Endré , Andre, L Endre Sz.

S. Erasто , jókora sziget Ve-

lencze mellett, bor, és szép

kerti gyümölcs terem ben

ne , mely böven Velenczé-

be vitetik.

S. Erini Santorini , Archipela-

gusnak szigetje , Törökök

birják , 5 vsotskakból 10000

lak. áll , ezek oszveségesen

Görbgök , de mivel néme-

lyek közülök a' Római v.

deák szertartást követik ,

nem csak Görög , haner»

Deák Püspöknek is lakóhe

lye. Földje nem más, mint

folddel takarl tajtékkô, lá-

va , és hamu, de mindazon-

által borban, árpában, pa-

mutban igen termékeny.

A' régiek tudósítása szerént

ezen sziget erñs foldindúlá*

alkalmával mintegy tözo-

kádó hegy a' terigerbfil fel-

emèlkedett , ugyan ezen

módon még 3 más közel

fetvö szigetek is; 1707 eszt.
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pedig két napi fold indulás gyon, melyb^l a' hajdk ki-

után támadott a' negyedik indulnak. Termései: kuko-

is , mely mintegy tüzokádó ricza , dohány, czúkor , ln-

hegy a' vizböl felemelke- diai füge, kókus dio, na-

dett , még most is csak é- , rancs, czitrom , legtobb Eu-

gett kövekböl áll. F6 vsa rópai hüvelyes vetemények.

Apanormià. A' lopva és közbe lévô ke-

S; Ermachor , 1. S. Hermagor. reskedés kiváltképpen ha-

S. Espíritu y vs Cuba nyugoti di idöben hasznos lakosi-

szigeten. nak , ezeknek száraa 23000

S. Esprit , vs franc. Puszták kik közbtt6ooo fehérek van-

oszt. 5090 lak. nak. A' hason nevü vs a'

S. Estevan de Gormas , kis va" tenger partján , és mellette

Ó Kastiliábán Spanyol orsz. fekvö hegyen fekszik, erôs

Duero fónál , hasonló nevü. várral bír, vagynak itt több

kis Grófs.gal. , kereskedö portékákkal min-

S. Etienne, (45° 22' E. Sz. 22° dég megtöltött tárházak.

К. H.) vs és kerületi fohely S. Fangon , kis vs és kastély

Loire Francz. oszt. Furens Cea folyónál,Lecn taift. Spa-

folyó mellett 16260 1. pán- nyol orsz.

tlikák,puskák, kés és kard, S. Fargeau , (47° 40' Ё. Sz. ao<>

vas , aczél fabrikákkal , je- 45' K. H.) vs Yonne Fr. oszt.

les festésekkel, fehérítések- 2090 lak.

kel, kôszén gödrökkel , és S. Fé , (31° 4o' 29" E. Sz. 63o .

kereskedéssel. ' 12' 30" K. H. Páristól) ke-

S. Etienne, vs Indre Fr. oszt. reskedö vs Rio de la Plata

3230 lak. orsz. Spanyol déli Ameriká-

S. Etienne, vs Eure Fr. oszt* ban, Salado fónak a' Plata

2120 lak. vizében való keveredésénél,

S. Etienne de Haigary , vs abó 4000 lak. kik nagy kereske-

Pyrenaei Fr. oszt. 3,500 lak. dést üznek , kiváltképpen

S. Etienne de Montlue , vs alsó ParaguayiTheával.

Loire Fr. oszt, 4290 lak* S. Fé de Bogota , uj Granadá-

S. Eufemia , vs a' Dalmatiai nak fo vsa déli Amerikáb.

Sz. Mihály szigeten. Gatarita tó mellett , 18000

S. Eustaehe , v. Eustaz , Hol- lak. Al-Királynak és a' Kir.

landus , .1810 eszt. за Febr. meghalfratásnak (Audienz)

az Angoloktól elföglalt Ca- széke. Vannak itt 2 fö os-

raibiai sziget , 1 □ mtfd. kolák , értz olvasztó házzal.

nagys. csak 2 nagyhegyek- S. Felice, megerösitett vs Mo-

bol áll , mellyek ennekelöt- dena Herczs.ben Mirándola

te tüzokádók valának , ol- határában.

dalaik míveltetnek , a' par- S. Felipe, fövsa a* Zöld fokon

tok magossak és kösziklas- fekvö Fuego szigetnek nytí-

sak, minden megtámadáj» goti Afrikában , csak nem

eilen a' természet által ol- mindnyájan fejér lakosök-

talmazv^a vagyon , éghailat- nakszékék, kik földjeíket

ja igen egésséges, forgósze- Szerecsen rabszolgák által

lek , és fcldindúlások szá- míveltetik.

mossan uralkodnak. Ezen S. Felipe de Bengueta , ívNeu

szigeten csak medenCzei vi- Bengeula,

zek találtatnak. Kikötohely S. Felipe de Maranna» , \, Ma-

gyanánt egy révpart va- raguan.
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S. Felipe el Real, I. Salta del S. Francetco, (38a E. Sz.) leg-

Tneuman. északibb Spanyol hely ú\

S. Felix , vs felsö Garonne Fr. Californiában 820 lak.

oszt. 3040 lak, S. Francisco de Campeche , vs

S. Fernando £ Apure , jól for- Yucatan szigeten Mexicó-

mán épült vs 6000 lak. Wa- ban , Campeche tengeröböl-

rinas tart. Caracas Kapi- nél , fa kereskedése miatt

tányságban észak Ameriká- nevezetes.

ban. S. Francisco de Quito , 1. Quito.

S. Fiora , tüzokádó hegy Tos- S. Franzflusz , v. Gubororo, Fe-

kána N. Herczs.ben a* Siena renez folyó , legnagyobb

kornyékben. . parti folyó Benguela orsz.

S. Fiorenzb , S. Florent, (42° alsó Guineában.

41' 2" É. Sz. 26° g]' 28" K. S. Franzsee, 1. Lörincz folyó.

HЛ vs Corsika Fr. oszt. Ne- S. Gabriel, Portugallus szige-
«-*- «■ • 1 ' — '-- tetske Paraguayában , Pla

ta folyónak torkolatjánál ,

egy erösseggel.

bio Tengeröbölnel , mely

kikötö hely gyanánt szol-

S. Florent, vs Mayenne es Loi- S. Gallen , mvs felsö Stajer

re franez. oszt

S. Florentin, (470 56' E. Sz. 21°

20' K. H.) vs Yonne Franc,

oszt. Armenjon es a' keleti

Kanálisnak kezdetén fek.

szik , 3000 lak. kereskedést

üz.

S. Florian , mvs alsó Austrie

ben Ens felett való tart.b.

Traun fertályban 100 ház.

vagyon itt 1 kat. pléb. Sz.

Ägoston Szerzetesivel, ékes

tempi, és válogatott könyv-

házzal. Ezen tájék igen

termékeny , és sok gazdag

parasztok találtatnak.

S. Florian , v. nagy Florian, mvs

alsó Stajer orsz. Marburgi

ker. 70 ház. Lasnitz fó mel-'

lett. E' tájékba a' köles igen

terem.

S. Flour, C45O i'sg'E. Sz. 20°

4.5' 24" K. H.) vs és kerületi

fohely Cantal franez. oszt.

magas helyen Dauzan fó

mellett 5300 lak. Püspök-

nek Iakóhelye. Falszönyeg,

posztó , bor , orseille , réz,

vas , e's üveg fabr. vannak.

Nem csak terméseivel , ha-

nem gabonával, lovakkal,

öszverekkel is kereskedik.

S. Foy , vs Gironde Fran. oszt.

2830 lak.

orsz. Brucki ker. Ens folyó

mellett, magas hegyek kö-

zött 50 h. egy pléb.val. E-

zen tájékban 30 vasbányák

számláltatnak. Itt \ó feke-

te törf is találtatik , mely

a' bányákban használtatik.

S. Gallen , uj kanton Helve-

cziában , S. Gallen vsból ,

S. Gallen Apáturság birto-

kából, az ehez tartozande*

Toggenburg Grófs.ból , Sar-

gaus, Gas7er,Uznak,Gambs,

és Rheinthal hajdan Hel-

vecziai Jobbágyos ország-

bíróságokból, a' hajdan Zü-

richi Sax urod.ból , az ed-

dig Glárus kant.hoz tarto-

vzandó Werdeaberg Grófság-

ból , és Rapperschwyl vs

ból oszveállíttatott. Ezen

kanton Helvecziának észak

keleti részében Tyrolis , Bo-

.deni tó i . és. Graubünden

között fekszik. Kôrnyéke

Appenzell kantonét is kö-

rében foglalja. Térségnagy-

sága 40 □ mfd. Lakosinak

szama 128000. Nagyobb ré-

szint iéghegyekbôl áll , de»

sok szép havasok is talál

tatnak benne; észak, és é-

s*ak keletre térséges vol-

gyek , füben gazdag dorn



Ъок ekesítik , mellyek a'

szép lapályságokat mint-

egy keresztül hasítják. Fo-

lypi : a' Rajna , Thür , Sit

ter , Senez , Tannin, 's a' t.

Bodámi , Zürichi , es Wal-

lenstädti tavakkal. Föld je,

követses részeit kivévén ,

termékeny ugyan , de még

is lakosinak szükségére ele-

gendö gabonát nem terem,.

ellenben sok krumplit, lent,

kendert , és gyümölcsöt ;

uérnely tájékokban bor is

terem;tája elegendö vagypn,

a' jeles réti termes szarvas

marha', lovak', juhok, kecs-

kék , disznók , és méhek'

tartátását igen elömozdit-

ja. A' nagyobb vad állatok

ritkák , ellenben annál na

gyobb számban vannak a'

tollas állatok. Találtatnak

itt nyúlak, rókák , de ke-

▼és zergék. A' halnak bñ-

ségében pisztráng a' legs/.á-

mosabb. Asványos ország-

ból : vas, réz, márvány ,

palakö, mész, és agyagnak

tôbbféPe nemei találtatnak

ugyan, de mind eddig még

kevefcbbé használtattak. A'

lakosok részszerént kath.

részszerént protest, jobbára

ugyan marha tartásból él-

nek , de külombféle mester-

ségeket is üznek , sok pa-

mutot és lent fonnak , vá-

síont, parketet , mindenfé-

le pamut- matériát ', kivált-

képpen patyolatot , kivaij-

xást 's m. ef. készítenek ,

ezen munkájokkal nagy ke-

reskedést üznek. Ezen kant.

8 oszt. ál , mellyek követ-

kezendök : S. Gallen vs ,

Rorschach , Gostau , alsá

Toggenburg, felsö Toggen

burg , Sargaus , és Uznach,

ezek 44 ker.re vasrynak fel-

osztva. A* Státusi Kasszába

594.51 Helvecziai frankokat

«,d , 1315 katonát állít. Fö

városa ;

S. Gallen, népes , ieles, }óko-

. ra vs Steinaoh , és az. úgy

nevezett iekete víz meliett,

Bodámi tótól 1 1/2 mídre ,

árkokkal körül vagyon vé-

ve. 3 külsö vsai , 7 kapui,

1500 há/ai vagynak. Lako

sinak száma pooo, kik pro-

testans-reformátusok. Epü-

letjei közül jegyzést érde-

mel 4 tempi, de csak kettö

pléb. tempi. S. Magnus tem-

plomában a'város könyvhá-

za , 's a' piaczon fekvö ta-

nátsház , fegyverhá/.zal, az

úgy nevezett Notenstein v.

nemesTársaságháza, a'nagy

ispotály 's a' t. Városnak

kerületében ugyan, dé et-

töl magas kofal által elvá-

lasztva állanak S. Gallen

Benediktinus apátság' jelea

épületjei, melytôl ezen vs

nevét és eredetét kapta , a'

püspöki jeles ú\ tempi, és

más nézést érdemlfikkel.

Az Apátúr regenten Római

Sz. Birodalombéli Fejede-

lem vala , kozvetelenül

a' Papa alatt állott , de a'

vsnak nem parancsolt. Az

ide való vászon , parket ,

patyolat, pamut materia,

czicz kézmívek nevezetesek,

a' patyolat kiváltképen itt

szépen varrattatik к i.

S. Galmier , vs Loire Fr. oszt.

2320 lak. timsó kúttal.

í. Gaudens , (43O 8' É. Sz. «8^

36' К. H.) vs és kerületi fo

hely felsö Garonne Francz.

oszt. legelö helyekkel gaz-

dag hegyes táiékban , 4150

lak. gyapju fabr.

S> Gaultier , vs Indre Fr. oszt.

960 lak.

S. Gemignano, nevezetes helys.

Toskana N. Hercs.ben , a'

Florenzi környekben, Elser

völgye hegyén fekszik, 2000

lak. 2 pléb. tempi, talált

gyermekek, és betegek há-

r.ával.
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S. Genett de Ambrierès , vároé

Wienne Fr. oszt. 2100 lak.

5. Genest de malifaux , vs Loi

re Fr. oszt. 2760 lak,

6. Genevieve , vs Louisiana e-

Szaki Amerikai szabad Tár-

»asäffban , Missisippihez 4

mtfdre 1.300 lak. ezeknek

harmad része rabszolgák ,

vagynak ittsó, és ólom bá-

nyák.

S. Genies , vs Aveiron Francz.

oszt. 3340 lak.

S. Genies , vs Sabaudiában Gu

yer f'ónak a' Rhodanussal

va 16 eggyesülésénél , 1550

lak.

S. Genis Laval , vs Rhodanue

Fr. os/.t. *$qo lak.

S. Geoiré , vs Isere Fr. oszt.

.3620 lak.

S. Georg am Sei , vs Bajor ofâz.

Moenùs ker. kiszáratt tó

mellett', nríely 100 hold szép

földet adott. Vagynak itt

porc/.ellán, márvány és kár-

tya fabr. gypsz mialommal.

Л. Georg v. Jorge, Azori szi-

get, Terreira ezigethez 8

mfdré délnyugotnak , 11

mfd hosszú , 1 \fí mfd szé-

les , fbldjé magas ugyán ,

de még is fob'bára lapály,

déli részeiben termékeny ,

és népes , búzát, bort, pâ

li nkát ád; lakosinak szá-

ma ,500o. Fö helye Villa de

Velas.

3. Oeorq del Mina , v.' El-mina,

nemzeti nyelven Oddena ,

)eles Hollandus kastély Fe-

tu orsz. az arany parton ¿

egy féú/igeten Benja fónáí

fekszik , h'ozzá tartozandú

vssal, mely Fr. oltalom a-

latt szabad társaságot ké-

pez. Ezen szerecsen vs S.

Jágo hegyén fekvö Ronráds-

búrg nevü francz. kastély

által kormányoztatik.

«í. George , Bermudas szigetek-

nek legnagyobbika , 16 mfé

Нин. ьКх. IV. ОЛЯ:.
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hosszú, szélessége nem tr

eten egy egész mfdet, min-

denfelöl a* teríhészet, és a'

meeterség éltal erösitve та-

gyon , tí' fft vssal eggyütt

1000 lak. számlál , ezen szi-

get Heíytartójának lakóhe-

lye , vagyon künyvháza és

kiköto helye.

S. George y parti folyó új Hol-

landiában , AüstraÜában ,

mely a' Bótányi tengerö-

bölbe folyik.

S. George , Bahia Brasilia!

Helyts.ban Ilheos fónál, egy

kikotfthelyel. .

S. Geargius , Sz. Öyörgy , száb.

Kir. vska Posony Várm.ben¿

1870 kath. 733evang. ¿8340!

zsidó lak. s/.ölö mívelése.

jeles ; egéséges és kelleme-

tee tájékbán fékszik , szölö

hegyeknektovében. Katho-

likusoknak több templomai

vannak,i ev.tempi, és iZsid.

Zsinagog. Vagynak itt de-

kolák , i Polgári ispitáfy ¿

340 h. 5 vizi malmok, ser-

ház , jó erdftségekkel , két

halas tavakkal , melyekben

ponty, csuka, kárász, czotri-

pó 's a' t. találtatik , büdós

köves ferdövel, mely a' bör

kipattogzása , és a' kösz-

vény eilen használtatik. A»

erdokben külbmbféle va-

dak találtatnak , ó. m. szar-

vasok, özek , vad réczék»

sneífek, 'sa' t. J?ortáji 5.

S. Georgen, kath. praebenda a*

•tenger mellett , 4,5 házból

áll, az Ototschani Regemt.

második zászló csapat ker.

ben , vagyon itt egy régi

kastély , igen régi tempi,

más ré?iségekkel , tengerî

kikötö helyetskével, hasz-

nos tinhat fogással.

S. Georgen, mvs Hovát kato-

nai határon , Varasdi Ge-

neralatusban , vagyon itt

egy kastély , kat. pléb. és

tempi. 370 náz.kal eggyütt.

«4
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Síkhelyen fekszîïc, Koprei- 2750 lab.

nicztól 4 ora. S. Germain de Talvande , varos

S. Georgen bey Reicheneck, va Calvados Francz. oszt. .3150

also Stajer orsz. Cilli Iter. lak. Savigny Fr. Generalis

49 h. egy plébán.val. Ezen S. Germaini Hercz. czíraé-

tájékban jó méh és ló tar- vel hi г.

tás találtatik. S. Germano , vs Terra di La-

S. Georgen an der Stifing , mvs varo Nápoly tart. Cassino

abó Stajer orsz. Grätzi ker. hegynek tovében 4840 lak.

Stiffing pataknál , 160 ház. Nevezetesek itt az izzasató

Vagyon jeles kastélya , ha- f'erdñk , v. meleg barlangok;

sonló nevü urod.mal. melyekben az ember egyne-

S. Georgen , falu Wurtemberg hány percz után a' leghe-

orsz. felsó Neckári országbí- vesebb izzadásba jo.

róságban , 900 lak. ezek kö- S. Germano, vs Piernóntban

fcött sok órások , és fa mí- Vercelli tart. 2,580 lak.

vesek találtatnak. , . S. Gervais, vs Puy de Dome

S. Georgenberg, Szombatfalva, Fr. oszt. 2180 lak.

a' 16 vsoknak eggyike Sze- S. Gervais la Fille, vs Hérault

pes Várm.ben dombon fek- Fr. oszt. 1260 lak.

szik, melynek eggyik fel.ét S. Giao , v. S.Juliao, jól meg-

Poper fó nedvesíti.- Jól é- erósített helység Portugal-

pült vs. Itt és a'szomszéd- liaba, Téjónak torkolatjá-

ságban legjobb ízü pisztran- nál , ez az orsz.nak mint-

;ok és lazatzok fogatnak. egy kultsa , kiváltképen Li-

lakosok mesterségekból, zabon fö vshoz.

31dmívelésbol éínek. A- S. Gilíes, vs eggy. Belgyiom

lenböl , mely itt bóség- orsz. .3130 lak.

termesztetik , sok vá- S. Giorgio , vs Piemontban,

 

ézon készíttetik, és az

gész orsz.ba szélyel vitet

S. Georgen-Kanal , 1. Ireland.

S. Georges, vs Mayenne és Loi

re Franc, oszt. 2320 lak; kö-

szén gödrökkel.

S. Georgia, vs Piemontban,

6000 lak.

S. Germani

Francz.

S. Ge

 
to fótóí nem messze 6000

rgio , falu Lesina Dal-

mátziai szigeten , ennek

szomszédságában sok Ró-

mai hamvedrek találtat-

tak.

S> Giorgio la Molara , vs az in-

\berieux, ys Ain nensö Fejedelemségben, Ná-

t. 3840 lak.. poly orsz. /,88o lak.

6001

.Ger
mcz. oszt. 3Й40 laiw, pyjiy ¿

rmain-en-Bourgueil, vs In- S. Giorgio maggiore , Adriai

dre és Loire Fr. oszt. 3280 tenger sziget , Velenczehez

lakosokkal. közel. Az ide valô Benedi-

S. Germain-en Laye, (48° .53' ctinus Apátságban tartaAott

É. Sz. 190 55' K.-H.) vs Sei- Gytilés (Conclave) r8oo eszt.

ne és Oise Fr. oszt. Seine ben , mely Barnabas Ger-

mellett egy dombon fek- gely Chiaramontit 7. Pius

szik 4 1/2 ¿rányira Páristól, néw alatt Pápánab válasz-

8950 lak. 2 régi kastélyal , totta.

lovagló oskolával , ragadós S. Giovani , falu Piemontban,

betegségek eilen ispitályal, itt tortént ama világ szer-

és harisnya fabr.kal. t# hires Marengoi csata

£, Germain-ies-belles-files , vs 1799 eszt.

felso Vienne Francz, oszt. S. Giovani, vs Toskánai nagy

*4
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Herczs.ben a' Florencziai ben kezd&di.k, nyug.ról kei.

ker.ben > Arno í'ótól пега nek Graubündenben terjed,

mess/.e 1400 lak. és plébán. innét pedig ágái több lele

templommal. nyúlnak. E/.en hègységhez

S. Girant , (42o .58' Ë. Sz, 18* tartozik Furka hègyé is,

45' К. H ) vs és ker.béli fo melly ennek mintegy ész.

hely Arriege Fr. oszt. Sa- nyugoti szarvá , àzon ne.

lat íó mellett , 2500 I. van- veze^esRhodanus fegèshegy-

nak némely fabr. kivált- gyel, melyböl Rhudanus íó

képen nagy marha keres- származík ; az úgy nevezeLt

kedés uzètik Spany. or¿/..b. Vogeísberg is Graubiinden-

S. Giuliani) , ve Siciliában Val beri , rnellybôl Rajria íó e-

di Ma/.zará tart. 1640 ház. red , ezén hegylánczhoz tar-

10000 lak; , tozandó, ezen 28—.30 tavals-

S. G jar , vs a' Kurkus Rajnai kák , és 8 jeges htgyek ta-

N. Hercs. Rajna íó mellett láítatnak; a* tula jdon Gott-

980 lak. Rheinfels hegyen hardhegyé 8587 láb. magas,

épült várral. A' lakosok job- ebböl Reusz és Tessin fók e-

bára hajókázásból , lazatz rednek , több magas hegy-

fogásból , bor kereskedés- ágakba , kôszikla tetókbént

ból , és timárságokból él- vagy ezarvakba osztothegy,

nek. Ezen vsnak kapuitól ázért is nevezetes , mivel

kezdödik a' Hundsrück tart. ezen által Helvetziából 0-

S. Gohín i falu Aisne Fr. oszt. lasz orsz.bá csak egy ,út

í'ekszik az erdó kozepén , vezèt , az t. i. melly áz tír-

egy kástélyal, melíybén a- aeren völgyi ispitálytól Ai

ma világ s-zerte hires. tükör relóig Tessini kantonban 5

fabr. virágzik , holott a' órányi hosszaságra nyúlik.

mint mondatik , az egész Jegyzést érdemel a' jóltevo.

világon legnagyobb és le,g- Kapuczinusók ispitályaÓ7oa'

tzebb tükrök készítetnek , Iáb. magasságbana' tenger-

60 Párísi hüveljk a' széles. felsft s/.íne felett.

500 a' hosszasságok ; de itt S. Gregorio, Drivénicó , Quar-

csak ontetnékjPárisbansi- nerónak szigelje Dalmátzi-

mítatnak. ában, Arbe szigettel öszve

S. Gotthard , német mvs Vas vagyoh kapcsolva , 3 mfd

Várm. Rábafónál, mellyen hosszú 1 mfd széles , va>-

íahíd vezet által, F. U. G. gyori itt 1 kikötö hely szépí

Batthiány , vagyqn itt 1 juhokat néveí. .

kath. pléb. és tempi. Czisz- S. Groth , 1. Sz. Grót.

terczita plébánussal ; szol- S, Guiliano , vi Piemóntban

•Ió termése jó, vásárjai né- «490 ■ t

pesek. Azon csata áltaí ne- Ó. Guillain, kis vs Henñegau,

vezetes, mellyben 1664 eszt. Grófs.ban Heine fónál , mo-

Zrinyi Montecúculli veze- csárokkal körül vétetett,

rek a' Töwjkökeltmeg ve^- ... meg vágyon erösitve. /

ték, kat. lafcosinali 800 a' S. Gunther, Gutyasser, 16 há-

szárriok, zakból álíó falu Cseh orsz'

Gotthardsberti , Góthard he- fracíiiní ker. 1 kat. temp,

gye , mons S. Gothardi , a' Ézen tájékban féher , vio-

Helvetzíai Alpesek közül Iaszimi és zöld kristáljok ,

íegnevezetesbb líegy , Uri topász VköVek találtatnak

kantonban ürseren volgyé- ae'm csalt a' völgyekben, ha-

• 24 *



rierh' patakokhafl îs. Sz GyôrgyihatâVorzo'rege-

S. Gjôrgy , (Szász) nagy Szász ; mentböl, melly e' vstól köl-

falu brdélyben Ëisztri Iter. cstiiiÔzé nevezetét.
à V'agyon ítt i evañg." pléb. S. Haon le Chatel , vs Loire

riaïban bftvelhedô tó, örlö Francz. oszt. 750 1,

rriaïom , jo szftllö hégyék- S. Heaut , vs Loire Francz.

. kel és marha tenyészertèl. oszt. 2640 1.

S. Gjörgy , (Csik) Gergersch- S.' Helena , 1. Helena Sz.

dorf mvs ErdélybeYi az al- S. Helena, Velenczei tenger

' só Csik székben Fisak pa- obölbe fekv6 termékeny

" taït rnellettfekszik ; Széki-ly ; «açigetetske.

' „liataV ôrzô kajtonák', Nîk- S. Hètenenbay , (32a 40' 40"

~*árok és Oláhok .lakjáh, D. Sz.) tender öböl Cap tar-

ägyon itt 1 kath. és nena . tományinak nyugoti part-

egyesült görög pléb. ján , térséges ugyan de Ve-
S.J ' ójrorgyi hatdrürió , rege- szedelmes az ész. és ész.

mept vidéke DistrictuS Le- nyugoti szelek miatt ñera

gionis Lirhitaneaé S. Geolr- bátorságos elegendokép-

gensis az É. Sz. 450 '¿¿' ça pen. •

46o .71' között, а' К. H. pedig S. Heller, Jersey Angol sziget-

'l 34*7' es 34*.56 Sö^kozöltfek- nek fö vsa S.' Aubin ten-

azik ; ész. Kôrôs.Vàrm. kel. ger öbböl rnelleft, S. Au-

t ro^'Somogy ésVerocze Várrn. bin kikötß helyel 15° »9'
Jiäeiröl Posegar Várni. és a' H. 49Э 15' Sz. alatt. Lako-

" Korösi kath: vidtókkél , ny. ' siríak száma aooo, , kik vá-

. 'rol pedig a' Körösi kat. vi- sárosott';

' dékkel körny ékeztettve. S. Hellens, hely Prescot mel-

' Hossza 9 1/4 szélessége б— lett Worcester Angol Gróf-

8 ,ném. mid, és az egész s. ban' vagy'on itt tukör ön-

* térsége 37 □ rrifd. Fpldehe- to mühely , melybenj i44

'gyès, és csak a' D'ráva fe- hüvelyknyi hosszú táblák

lérpnább , termékenysege . készítetnek.

'Jœzépezeru. ' Fóí ' közul a* S. Herblin , vs alsó Loire Fr.

I.

vs ugyan ott 2030

 

/rrio'sak, említésre. méltób- S. Hermitecr , S. Ermachor,

Ъак: ázlllpya, Çhasma 's mvs Karinthiában Villachi

a' t. i mvstj és. 179 falut ker. ''Gestein mellett. Va-

ít^émldl;.5iooplaK.nágyobb gyon Déltánysága, Az. ide

resziñt Hórvátók , *s kevés nem messze fekv6 Egger-

^asokon sok fakó réz értz.

ik.

_ . j - Hilaire du Hareurt , vs Ka-

$*. Gyótgy , St. Julien", Gyùr- nátis Francz. oszt. 3060 1.

gyévecz, (E. 'Sz-. 450 4g' 20'' S. Hilaire sur Autiste , vs Ven-

,, .R^ÓZPk., kath, és ó-hituek, havaí

À' ^'agMbi, Püsp. Megyéhez ásafil

* t'artozift. Fñ hVry*'} S. Hilai

, alatf) mvs fekszik kies tá- dée Francz. oszt¿ 1880 1.

jékban , Kapronczátjól keí. S, Hilario , Yviza > Pithuisi

0е1дек 4> órányira 370 há- »zigeten fekvß hely Syanyol

, záiban 3130 kat. lafiosol<at orsz.mellett sóbányával bir.

'számláí.. Vágvón kathol. S. Honorai , 1. Lerini szige-

pléb. és temploma. S/.éke tek.

egyik kapitányságnak &' S. Hubert, Ыа vs és ker.beli



ffthely Sambre la Mosel Fr. alá szállott, és ùgy szólván

os¿t. az Ardenesi hegyek el vagyon hagyva.

mellett. Hamar fónál_, la- S. Jago , fó Mexikóban , Cor-

kosinak száma íaoo. Ásvá- dilleras hegyekben ered,és,

nyos viztek is találtatuak. a' csendes tengerbe szakad,

S. Hubes, 1. Setuval. . .•, t S. Jago , fö vs Cinalao tart,

S. Hypolite , (43° '537 30'/ E. Guadajaxara és Mexikói I-

Sz. 7' 51" K.. H. ) vs és téloszéki ker.ben.

kerülefi fö hely Doubs Fr. S. Jago, vs Mechoacan tart.

oszt. Doubs mellett .5000 1. Mexikói Itélôszék ker, egy

Flanel fabr. Terméaeivel ke- kikötö helyel.

reskedik. , S. Jago de Chili , fB vs Chili

S. ffypoíite, (46o 50' E. Sz.2iO Spanyol itélô szék ker.ben,

35' K. H.) vs és kerületi fö déli Amerikában Mapochó-

hely Gard Francz. oszt. 5poo nak több kanálissain fekr

l. selyem harisnya takáts- szik, borraj bövelkedik tá-

sággal. jéka. Rorijyéke 3/4 geogr.

S. Jago , v. Sz. Jakab , is3 E. mfdet tészen. A.' fö Kapi-

Sz. 6=> 5' N. H. a' Zöldfok- tánynak . Itélô udvarnak ,

tól) a* Zöld fok szigeteknek és Püspöknek lakó helye.

legnazyobbika, 38 nifd hos- Tobb jeles épületekkel bir,

«zú , 6 széles , kornyéke 60 v igyon nemes Collegyíuma,

mfd Formája háromszegle- fö oskolája, pénzt verö mü-

tü. Éghajlata meleg.és rósz- ve 3,5—46000 1. Ezen vsnak,

szerint nedves, levegöjees- kereskedése igen ieles , ki-

•ñs idöbe igen egésségtelen. vált.képpen a' Valparaiso

Nagyobb részint hegyes u- kikötö helybôl , melly 1,5

gyan, de igen kellemefes, mfdnyire fekszik , mivelaz

é"s termékeny , jól vizezte- egész Chili , Paraguayi , és

tik. Termései : kukoricza, Buenos Ayreszi kereskedéf

l<öles, tök , dinnye, ana- S. Jágon által mégyen.

nász , nádméz plánta ,szöl- S. Jago de Coiagayta , vs Pern,

16, 4kókusdió , guajakortve, ész. Amerikai tart.ban; éget

pizanggyümolcs , tamarin- faszenet , mellyet Potosib*

da , narancs, czitrom , pa- visznek. Itt kiváltképpen

rout , czédrusfa ; szarvas- Mesztitzek laknak. ( r

roarha , lovak , szamarak, S. Jago de Cuba , (í© 15' E.

oezvérek , juhok , kecskék, Sz.} vs Cuba Spanyol «zige-

disznók; sok szelíd szárnyas ten nyug. Indiában 6oóo 1,

állatt , kiváltképpen tyú- egy Piispôkséggel , kikötS-

Ъок és galambok, papará- helye bátorságos , és térsé-

iok, gémek , ölv, jégma- ges. Kereskedése nem so-

darak, patsérták, sok ha- kat ér¿-

lak , és más tengeri álla- S. Jago del Estero , vs, la Pla-

tok , vas értz, markassít, ta Spanyol Kirs. Tucuman

más fold és kö nemekkel. tart. déli Amerikában Dol-

Lakosinak száma ia—16000 ce fon , vagyon benne «zéd

tételik, Mulattok , és Sze- de most elhasryatqtt Jésui-

recsenek , igen kevés fehé- ta Collegyium , gyapjú szö-

rekkel keverve. Fö helye nyegeket ád.

Ribeira grande. S. Jago de ta Vega, v. Spa-,

S. Jagá , ennek elötte ezen szi- nyoi Toipn , Jamaika AngoJ,

getnek fo vea, most igen szjgetnek fö vea nyüg, liv»
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diaban , Middlesex Grófs. Francz. oszt. 2680 í. • * ♦

Cobre fón , 900 h. 3000 I. S. Jean de BreveHai , vs Mor-

Helyt.nak lakóhelyé, ki i- bihan Fran, oszt; 2940 1.

gen gyonyörü palotába la- S. Jean de Bruel , vs Aveiron

kik. Fran. oszt. 2140 I.

Si Jago de Leon, 1. Caraccas. S. Jean de Laune, kis vs , úgy

S. Jago de Composfella , i. Com- nevézett Arany domb Fran.

postella. oszt. borban, fában , gabo-

S. Jego de Veragua, Veragua nában termékeny tájéka

tàft.nak fö vsa Guatimala vagyon.'

es Mexikói Itélñszék ker.ben S. Jean de Lute , (43© 23' E.

S. Jakab, 1. S. Jago. Sz. 15° 57' Ц" К. Я.) vs al-

Sl Jakab, 1. Basel. " só Pyrehaeüs Fran. Udac-

S. Jakab v. James sziget, szi- rynak torkolatjánáI(a' Gas-

getke Gambiában ennek cqgni tengerbe , 3520 lak.

torkolatjától 5 mfdre , Bar vagyon itt 1 hajókázás os-

orsz. kózép Seriegambiában kola, kikotôhely ; pálinká-

70 öl hosszú 40—50 széles val es más èfélével keres-

Jamesfortû Angol kastélyal, kedik.

300 1. fa és édes víz nélküí S. lean de Maurienne, (4.5© 20'

szükölködik. " ,' É. Sz. «4© 1' K. H.) kis vs

S. James, (48o 29' E. Sz. 1бэ Sabaudiában , Maurienne

28' K. H.) vs KanálisFran. tart.' Are fón 2370 1. Marha

pszt. 2576 f. tenyészetet tai-t»' '

S. James , 1. Akra. S. Jean des Monts , vs Vendée

S'. Jnmestown , egyetlen egy Francz. oszt. 2800 1.

helys. Helena szigetén Cha- S. Jeas de Olliers , vs Puy de

pel-Valley tenger öbölnel. Dome Fpan- oszt¿ 2080 I.

S.' Jónos, \, Sz. Janos. S. Jean du Gard, vs Gard Fr.

S. Jean, Szüz; szig.eknek egyike oszt. 3830 1.'

nyug, Indiában pánusok- S» Jeanen Royans , vs Drome

froz tartozandó , 1 4/5 mfd Francz. oszt. 2830 l.

nagys. 2800 1. ezek között S. Jean Pied de Port, kis vs

3200 Szerecsen rabszolgák alsó Pyrenaeus Francz. oszt.

találtatnak; hegyes ugyan 1290 1. kósziklán épült kas-

de termékeny kiváltképpen télyal mellybol a' Pyrenae-

cziikorban. Itt Friedensthal us hegyeket álthasító-or-

hely, Hernhuterek letelepe- szág útat lehet oltalmazni.

dése. S. Jepiie , vs felsö Loire Fr,

Jean, 1. S. Johann, és S. oszt. 2180 1. '

John.' S. Jörgen , 1. S. Georg,

S. Jeon Capelle, vs ész. nevü S. Jörgen, (S. Jur) riagy fa-

Francz. oszt. 3040 h. lu Karnioliában , Laybachi

S. Jean <f Acre, \. Akra. ker.szép és lapaly mezön feb

% Jean d' jfngely, vs éskerti- szik. A'lak, pokrótz, paplan,

leti föhely alsó Charente és takaró csinálásból élnelf.

Francz. oszt. Bpntonne mel- S. Johann , mvS Bajor ersz.

lett , 5400 1. vannak itt pá- Salzachi ker. Salza nWllett

linka égetések , materia és 120 h. 830 1. Vagyon itt 1

parket takátsok, puskapor pléb. temp, fefedelmi ápol-

fabrikák , kereskedik bor- gató , betegházzal.

ral , és pálinkával. S. Johann , S. Jean, vs Saar-

Ç. Jean de Воигnay , ve leere brück Grófs. 200 h. 3000 i
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i4hajIatúhidkapcsolja ösz- S. John, vs ,FIoridában 'ha-,

vfe a' Saar vizén túl fekvö sonló nevü fónál , melly

Saarhrückkel. ■'■ a' szigetet delröl ész. ra ál-

S. Johann, falu Cseh orsz. Be- taljárja és az Atlanti ten-

raùni ker. 24 h. Szentlwán gerbe Ömlik.

(János) barlangja neveze- S. Johns, vs New-FoundlanA

tes , fekszik az igen gyö- szigeten ész. Amerikában.

nyörkbdtetö Fenseni völgy- Itt vagyon Amherst /erös-

ben Ladenitz fó mellett, eég is 1 kikötöhely. Ezen

vannak itt mész ёэ már- vs a' halaknak Iegnagyobb

vány bányák. tárhéza.

S. Johann, 1. Ivan. S. Johns Town , I. S. John.

S. Johann, parti fócska Sene- S, Jotre, vs és kastély a' Ge-

gambiában Mirik nevü ten- nuai Her.ben , a' Sardinia;

geri fokon.' Kirs.ban.

S. Johann, kis vs Zóld foknak S. Joostland, sziget Hollandi-

Majó szieeten , házai nád- ában keskeny víz osztjaWal-

ból-, és í'igefából vannak é- cherentöl, csak Nieuwlíwid

pítve. nevü egyetlenegy faluval

S. Johannes, v, Marayo , szi- bír , mellybe 180 \.

get Brasiliában Para Hely- S. Jorge, 1. Georg,

ts.'ban , Amazon fó nyug. S. Joseph, vs Trinidád Angol

rol, Gran-Para pedig kel. szigeten nyug. Indiában 450

röl határoz/.a. I. Chagnaran tágos, és bá-

S. John, S. Jean, Angol szi- torságos kikötö , és hajó-

get, a* Breton foka , és az készító helyel.

ész. Amerikai száraz föld S. Joseph del Cabo , legfontos-

között, 60 mfd hosszú , New- sabb Spanyol Missio Cali-

•Coundland Helyts.hoz tar- forniába, Sz. Lukáts tenger-

tozik , kikbtft helye ; jó ga- be nyúló fokon, azoknah

bonában, fában , szarvas- megfrissitö helye , kik Ma-

marháb.inés halakbangaz- nillából Apaculcóba men-

dag; a' fókban lazatz, pisz- nek.

trang , ángolna 's m. ef. a* S. Joseph-de-Galam , enneke-

partokon pedig tok, félszeg- lötte jeles, most öszvedölfl

úszók fogattatnak. Е- és elhagyott Fran, erosség

zen szigetben 4000 1. valá- Galamorsz. Senegambiában

nak.' Senegal fói igen egésségte-

S. John, S. Johns.Town, An- len mocsáros tájékban. .

tígua szigetnek fô vsa nyu- S. luan, 1. Brava, és Nicaragua,

goti Indiában , 1800 h. ki- S. Iuan, vs, új Navarra tarf

köto helye nagy erósség ál- Amerikában Sonora fónál.

tal oltalmaztatik. Ittlakik S. luan. vs új Mexikó Spanyol

az Angol Helyt, ki a' S. vice Királys.ban GuaCdala-

Kristóf, Nevis, Anguilla r sara Itélószék ker. uj Bis-

Montferrat, és Antigua szi- caya tart. jeles kereskedÖ

geteket kormányoza. hely.-

S. John, legjelesebb fó új Scó- S. iuan <f Ulha , 1. Vera Cruz,

tziában , ész. Amerikában , S. Iuan de Fontera, vs Corrdil-

torkólatjánál a nagy víz lerák tovében Rio de la Pla-

ïuhanatok találtatnak , az ta Spanyol AI-Királys.bai\

eggyik 30 o\ magasságról Cujo tart. ban. •

szakad le. S. iuan de lot Remedios ¡ 800»*
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l. Allé vs, Cuba nyugotln- teraénye találtatik , a' ber

diai szigeten.

S. Juan de Pasto , 8000 1, álló

vs Quito Spanyol tart, déli

Amerikában.

S. Juan de Pesquera , Ms vs

Beira Portugallus tart. Due

ro fón.

5. Juan Puerto Rico , 1. Per-

toríco.

6. Julien , vs Lot , és Garonne

Francz. oszt. 42,50 L

S. Julien de СЛaptenii , vs fel-

só Loire Fran. oszt. ai¿o

lak.

S. Julien du Sault , vS Yonne

Francz. oszt. Yonne mellett,

itt jeles lovagló korbácsok

készítetnek.

S. Julien du Courcelles , vs al-

só Loire Francz. oszt. 250p

lak.

S. Innien , (45o 40' E. Sz. 18o

3V K. H.) vs felsô Vienne

Francz. oszt. 5400 I.

tek jeles oszlopokkal , régi

edényekkel , vízi mester-

ségekkel tele vagynak. E-

mellett nevezetes a' Rir. ü-

vegbánya , mellyben jeles

táblák készítetnek, vászpn,

kés, olió, kés és kard vas

fabr.kal.

S. /van, S. Johann. S. Ian

tôt falu Liptó Várm. va-

gyon itt 1 kat. temp, melly-^

ben az eltemetett testek 100

esztend&kón fellül megsért-

hetetlenül találtatnak. 210

kat. 700 evang. és 9 zsidók

lakják. Tobb savanyú kú-

tak találtatnak itt , ezek

között kettö Na-Brezine ,

és Pod Ochuston nevezete-

sebbek , mert tüdö és máj

' gyulladásban, szárazbeteg-

eégben , 's más illy beteg-

ségekben , orvosság gya-

nánt használtatnak.

S. Inst t nevezetes klastrom , St. Jstvány , falu Pest Várm.

Estremadura Spnnyol tart. golti járásban, Bajához egy

itt yégezte 5 Károly mun-

kás életét.

S. Just en Chevalet , vs Loire

Fran. oszt. 2140 1.

S. Jaxinto , Tikao Philippini

szigetnek keleti részén fek-

v6 szép ki kötfthely.

5. Jbars , vs Arriege volt Fr.

oszt. Luze fón , 348 h. 12300

lak.

5. Ideul , vs Ule és Vilaine

Fran. oszt. 2870 1.

fertál órányira fekszik,, fol-

des ura a' Kalocsai Ersek,

Kakon falunak , mely sok-

szor a' Duna által elönte-

tett. Lakossi ide által té-

tettek , kath száma 2000

ref. 8. zsidó 6-ra mégyen.

Vagyon itt 1 лет regen

épült pléb. tempi. Uradal-

mi serhéz. Több Erseki tisz-

tek lakják. Fóldje homo-

Ios,

S. ígnatio de Aganq , v. Agana, S. Ives , helys. Huntingdon

Guam Ladróni szigetnek fö- Angol Grófs.ban Ouse fá

helye, mintegy 3500 l.Hely- mellett, mellyen által egy

tartónak lakó helye , jeles' híd veaet , 2100 1. Vannak

épületei és 1 ki kbtö helye jeles maríia yásárjai , та-

vagyon. látát készít, éskereskedik.

S. Ignjr de Vaine, vs Rhoda- S. Katolim , S. Katarein Ног-

nus Francz. oszt. 2260I. vát falu Vas Várm. vagyon

S. Ildefonso , helys. Segovia 190 kat. lak. pléb. tempi.

Spanyol tart. Guadamarra

ékes h egyen , 2700 L Va

gyon itt egy Kir. mulato

ftastély , mellyben rajzolt S. Katharina , Catalina , (27a

képek, és régiségek gyüj- 19' \a" D. Sz. 27P 49' K.H-J

jó mészkementzék , és er-

dôssége , mellyben таккоЬ

tatás tartatik.
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Brazilian szigetRio-Janeiro Vienne Francz. oszt. 231 о

helyts. partján ; a' száraz lak. • i

fölatöl egy teriger ág oszt- S. Laurent, vs Gironde Fran.

. ja , melly legkeskenyebb oszt. 2530 1.

helyen 200 fr. ölet alig tesz. S. Laurent, helys. Jura Fran.

Szélessége 1/2 mt'd, hossza oszt. sajtal kereskedik.

pedig 8> é^hajlatja igen S,' Lelek , v. /Jutta tôt falu

kellemetes. Termései : czit- Esztergom Várm. vagyon

rom, ananás, baratzk, ten- itt mész égetés , szántó-

geribaratzk , fa , szarvas- fold és szôllômivelés. Л'

marba , fáczán , papagáj , lakosok sok tüzi fát visz-

czethal 's a'. Fö vsa : Nos- nek Esztergomba.

tra Senhora del Destero. S. Leona d,mvs alsóStaier orsz.

S. Katharinenboy , Cap tarto- Marburgi ker. abó Pi?sni-

mány' partján fekvô ten- tzen jó bor termesztéssel.

geröböl. S. Leonard , Fejedelmi vs Ka-

S. Katharinenburg , am Buch- rinthiában Klagenfurti ker.

holz. 1. Buchholz. Lavan vblgyén t pléb.val.

S. Király , sz.ab.ad Sz. Kir. ne- S, Leonard, (45o .5°' É. Sz. .

mes mvs Baranya Várm. 190 20' к. H.} vs felsö Vi-

Sz. Lôrinczi jár.ban Bicsérd enne Francz. oszt. Wienne

és V irjas kbrnyékében. mellett egy hegyen fekszik,

Számlál 740 kath. és mint 7000 I. Vannak itt papiros,

egy 20 zsidó lakosokat.kik gyapjú materia, és posztó

többnyire nemesek 's sza- fabr.k ; jeles kereskedesHiz.

badok ; földe térséges, bo S. Leonhardt , helys. Austriá-

termésü, kevés szölleje is ban Ens felett, a' Mühl fer-

vagyon , vagyon tulajdon tályban, czérna fonása ne-

pléb. és temp. . vezetes.

S. Kitt* , l. Christoph. S. Leonhardt , mvs alsó Stájer

S. Kryi , szép Benediktinus orsz. Marburgi ker. Win-

apátság és búcsús hely Len-í dischi Bühelnbe Pösznitz

gyel orsz. magas Kahlen he- mellett, 200 h. 1 pléb.val.

gyén, vannak itt üvegbá- S. Livrade, vs Lot, es Garon-

nyák és bádog hámorok. ,ne Fran. oszt. 0950 1.

S. Lamtrecht , mvs felsö Sta- S. Lizier , vs Arriege volt.Fr,

jer orsz. Judenburgi ker. oszt. 930 1.

1100 h. 1804 eszt. a* Bene- S. Lo, (490 7' J£. Sz. 16' .32'

diktinusok Apátsága vissza K. H.) kanális Francz. oszt.

álíttatott, ezek a' Gymna- nak fö vsa Vire fó mellett,

siumban taníttanak, Apát- mellyen által szép híd ve-

)ok Püspöki süveggel bír , zet. Lakosinak száma 7000.

és az orsz. rendjei kôzé tar- Gyapju matéria, bör , vas

tozik. Itt és S. Lambrecht portékák fábr.val , lazetz-

mellett találtatik 1 vas bá- fogása }ó, szomszédságában

nya , 2 vasdrót húzó mí- palakö találtatik , czino-

vekkel ; fekete , és fehér e-. briom gödrökkel; termé-

rü márványal. seivel kereskedik.

S. Laura, Candía ezigeten To- S.Lorenz, Sx,. Lôrinti fó;&i egész

rök vár és kikötö hely.. földön legpagyobb fó, mely

5. Lamentau Pont , vs Isere úi Braunschveigot és New

Fran. oszt. 2340 1. York szabad társaságot Ca 7

6. Lanrent sur Gorre, ve felsft nadától ész. Amerjkfíban^
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választja. 5 Canadi tavak- 930 I. ezek közül 268 rab-

nak , t. К felsö tónak. Hu- szolga ; bundabörrel keres-

• roni, Mischigani Erie, ée kedik.

Ontário tavak' bóséges vi- S. Louis, 1. S. Felipe de Ma

let az Atlanticurai tenger- rannao.

be viszi. 600 mfdnyifolyá- S, Louis, S. Lajos, (6o° 40'

sában több tavakatformál, 10' É. Sí. 18o 48' 15" К. H.)

úgymint S. Ferencz. es S. eddig Fran, most Angolok

Péter tavait, több köszirt- által elfoglalt sziget. Sene

)ei , vízrohanásai es viz-

folyamatjai vannak , mel

lyek között a' Sz. Frerencz.

tava felett 30 mfd ter^edö

de legveszèdelmesebb. Fo-

lyásában több vizeket vesz

oblébe. Tórkolatjánál (.50°

"É. Sz.) 30 mfd széles , 200

■blnyi mélys. S. Lörintz öb-

Jit formálja, ennek része

veres tónak neveztetik ,

mellynek kozepén a' Mag-

dolna szi.çelek fekszenek.

Ezen fónak délnyugoti kar-

7a. Jroquois vagyCataragui

fónak mondatik , Montre-

álnál a' 12 mfd hosszu , 4

mfd széles S. Lajos tavába

omlik , vízfolyamatjainál

több fürész, és gabona mal-

jnok vannak ; itttobb mes-

terséges fók , és vízreke-

8/.ek találtatnak, ezek moz-

dítják elö az Angol-Cana-

dai hires kereskedést-

S. Ldrintt stigete , I. Mada

gascar.

S. Lörintz, magyar helys. Ba-

ranya Várm. hasonló nevü

jár.ban , mellynek nevet

szolgáltat, F. U. H. Eszter-

házy , lak. kath. egyne-

hány ref. és zsidók is ta-
• láltatnak , oszveséges szá-

mok 850 nevekedik. Fek-

szik Sz. Jálnak ésCserdinek'

szomszédságában. Vagyon"

posta háxa , alkalmas ven-

dég fogadója 's a' t. földe

jó terraö.

>ï. Loretta , 1. Loretto.

5. Louis, 1. Missisippi.

6. Louis, vs Louisiniában ész.

Amerikában Missisippi fón

gambiában , tulajdonkép-'

pen csak 1150 öl hosszu,

200 széles fovény torlás,

melly csak kutya perjet és

Manglé't vagy gyertya tar-

tyalartófákat termesit, v!z-

nélkül is szukölködik. Le-

vegöje 4 holnapos essös idö-

ben egésségtelen , máskor iT

gen kelemetes. A' meleg

mérô(Therraomtrum) min-

dég 30 grád. mutat. Ezen

sziget eddig rabsrolgákhal

is kereskedètt, gumival,a-

rannyal , és elefánt cson-

tal. Az úgy nevezett

S. Louis , vs az Europaeu-

sok házaiból mellyek az e-

rosség körül vagynak , a*

templom ispitályal, 's más

több épületekkel , és e-

zen erfisségnek mind a* két

felén fekvft Szerecsen fa-

lukból ál , mellyek öszve-

ségesen 3000 szabad Szere-

cseneket foglalnak magok-

ban , az egyik Landau > má-

sika pedig Christinen quar

tier nevet visel. Az erôs-

ségben a' fö Direktor 's

többi tisztek az örizettel

eggyütt laknak.

S. Louis, tél. Lörincz fó vize.

S. Lucar de Barrameéa , vs Se

villa Spanyol tart. Guadal

quivir tórkolatjánál, a' ki-

kötö helyet 2 kastély oltal-

mazza. Vagyon ltt \ô . bor

termés.

S. Lucar de Guadiana , erös vs

ugyan ott , Guadiana tor-

kolatjától nem messie , egy

ki köto helyel.

S. Lucar la mayor, vs ugyan
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©ttGnadiama*fón, Ajaraf- talmaztatik. Vagyon Itt i

fe szép lapAlysAgban. ;t*ngeri Akademia , tengeri

S. Lucia, vs SitziliAban Val ispitály , hajó csináló hely,

di Demona tart. 896 h. 258a nagy halászat , és térséges

lak. tengeri kereskedés. Ezen vs

S. Lucia , 1. Alusia. kereskedö ítélosy.éknek , éa

S. Lucia , eggyik a' zöld fok a' tengeri Komisszariatus-

szigetiei közül , * hozzajA- nak lakóhelye

rúlható tenger ö bo l leí , de S. Marcellin , (4.5° 30' É. Sz.

a* víz hiiánossága miatt 1 21o 33' K. H.) vs kerületi

nem lákják : vannak iljt sok fö-hely Isère Francz. oszt.

szamarak, és ketskék , nagy Isertöl nem messze 3000 1.

tekenos békákkal. • 'i s vannak itt némelly fahr.

S. Ludvie , 1. Louis. ' : borral és selyemmel keres-

4У. Lutiensteig , szoros és erft- kedik.

sitett tit Graubünden és Ba- S. Marcello, vs és keriiletî

jor ors/., kö/.ött. föhely Toskána nagy Her.

S. Louis de Maranhao , 1. Ma- benPi^toja hegy когпу.Яоо 1.

reinan. sok gesïtenye fákat nevel.

S. Louis Potosí , Helyts. (In- S. Marc- Lu/aille , vs Loire

tendanz) uj Spanyol orsz. Fran. oszt.. 1,500 1.

*-357 □ mfd nagys. 23qooo «S. Marco , vska keleti Flori-

lak. dában Spanyol ész. Ame-

S. Lunaire , ys felsô Vienne rikában Apalache tenger-

Francz. oszt. ,5400 1. bbolnél.

S. Lupo, vs C'ipitanata Ná- S. Marein , falu KarnioliAban,

poly tart 2000 1. Adelsbergi ker. Gurk mel-

S. Ljrs , vs felsô Garonne Fr. lett Pósta állással, éspléb.

os/.t. дооо 1. . ■ val.

«У. Macairе , vs Gironde Fran. Marçuerite, Leriniszigetek-

oszt. 1480 1. bórrales gabo- nek eggyike Fran. prsz.

nával kereskedik. «У- Maria, (fâO É. Sz. 7«^ N.

S. Magdalena , Marquesas tzi- H.) Ferrótól szAml.) Azo-

geteknek egyike Australia- rí szigeteknek legdél kele-

bah. \ < tihbje, 4 mtfd hosszú , és

S. Maixent , f46c' 25'E. Sz. 17° 3 mértfold széles , ke-

18o K. H ) vs hájdani Fr. veset hegyes , de még is

mind a' két Sevres oszt. Sev- termékeny kiváltképpen

re Niortaise mellett , 3980 buzában ; 5000 lakossai kö-

1. Harisnyával , és gyapjú zött több fazekasok vannak,

matériával kereskedik. kik szép edényt készítenek,

S. Malo, (j8s ■39/ 3" Б. Sz. melly a" tbbbi Azöri szi-

УЧ9 .38' 34" K. H.) erös ten- getekbe vitetik, Fö helye

geri vs lile és Vilaine Fran. Porto.

pszt. keriileti fö helye, fek- S. Maria de Hethaacaria , v.

ezik Aaron köszikla szíget- La Pilla Fortementuro, Cana-

ben , a' tengerben , kikötö ri szigetnek fö vskAja , 200

helye Solidornak nevezté- szép házakhól Al, bason-

tik , ez bátorságos ugyan -, nevü fö tempi, és BarAtok

de tertgerárapadAs ideién klastromAval bir.

nem elég mély , 's nehe- S. Maria de Leuca , vs Terra

zen lehet hpzzA iárúl- di Otranto Nápoly tart.ha-

pi , egy torony Altai ol- sonlónevü tengerbç kinyúl^
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S. Maria de Matamba, Matam

ba orsz. nak régi fö vea , An

gola Portugallus tart. alsó

Ouineabán , melly most el-

rontva fekszik düledékei-

ben.

S. Maria de Xedres , falu Spa

nyol orsz. Asturia Herczs.

ben , nevezetes a' Seguerasi

cseppkö üvegröl egy hegy-

nek tetején. ■•«

S. Mária útja , 40mfdnyi hosz-

ezúságú folyó felsó tóból

Huron taváoa szakad, alsó

Canadának Quebeck tart.

északi Amerikában, vagyon

nevezetes vízzuhanása.

S. Marte аил mines , 1. Maria

kirch.

S. Marie d' Oleron , vs Francz.

orsz. alsó Pyrenaeusok oszt.

Gave fónál , »710 lak.

S. Maria siigetei , 1. Zaffe-I-

brahim.

S, Marino , Pápa' oltalma a-

latt levo szabad Társaság

a' Pápa' birtokaiban, 1 1/3

□ mfdnyi nagysága , 7000

lak. foglal. Csupán csak

egy hegybol , mellyen a'

hason nevü vs fekszik , és

ennek tôvénél levo nehány

kissebb dombokból áll. A'

határozatlan hatalom a' 40

nem született , hanem vá-

lasztott , részént nemes , ré-

szint pedig polgár tagok
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fórmalo mееtere. A' vs

3 kastélyok által oltalmaz-

tatik ; vagynak 3 klastro-

mai , és 5 templomai , rae-

lyek' legszebbikében Mari

nos', ezen Respubl. ezerzo-

jének hamvai nyugosznak.

Mintegy ,500o lak. számlál.

S. Martensdyk , vs Zeeland

tart. eggy. Belgyiom К ir.

fekszik Tolen szig.ben kel.

Scheide fó partján.

S. Martha , tart. déli Ameri

kában , Spanyol uj Grana

da Al-Kirs.ban az abó Mag-

dolna folyó keleti partjain.

Földe nagyobb részint he-

gyes , hasonló nevü bérczei

örökös hótól fénylenek , és

míglen ezek kö/.ött minden

fagytól , bidegtol sanyar-

gattatik , a' part olí on sok-

szor felettébb nagy hévség

uratkodik. Drága kövek-

kel i szép márvánnyal , só-

val, aranyal , narancs, czi-

trora, 's ananás gyümblcs-

csel , külombféle vadakkal ,

borral 's t. efélékkel gaz-

dag., Hasonló nevü fö vsa

az É. Sz. 11° 14' 26" és a'

К. H. 760 31' 8" alatt fek

szik , Magdolna folyó tor-

kolatjánál , vagyon alkal-

mas révpartja , oltalma/ó

vára , széke a' Helytartó-

nak és Püspöknek, 3000 lé-

lek népesíti.

ból álló tanácsnál vagyon. S. Martial de Rubicon, 1. Ru-

Ezen Tanács kiválaszt tag- bicon.

Í*ai közül 12-töt , mellyek' S. Martin, Capo Martin, fok

lezeiben , 's a' hat hónapra Valentía tart. Spanyol orsz.

választott 2 Capitaniknek , közel 3 mfd terjed ki a' ten-

1 Comissariusnak , (polgári gerben.

és criminál Bírónak , a' ki- S. Martin, nagy fok Campe-

nek külföldröl valónak 's che öböl kórnyékében, es*.

Torvények Doctorának len- Amerikában.

nie kell), kezeinél vagyon S. Martin, sziget nyugoti In-

a' végre hajtó hatalom. E' diában , az É. Sz. 18o 15'

Commissariusnak tisztsége

után következik az Orvosé,

ezé után pedig a' nép Ta-

nítóé , mint a' polgárságot

alatt, hajdan a' Hollandok

és Francziák között volt

felosztva , most pedig i8to

évnek 6-dik Febr.tól fogva
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az Angolok birtolfában va- amazoknak pedig tooo a*

gyon. Földe hegyes és nem

épen termékehy; nagysága

4 □ mfdet tészen. Levegô-

je tiszta és egéséges. Lako-

sainah száma 6ooo-re mé-

számok. Itten királyi ¿6 és

életes házok vannak ; földe

)6 gabona termö. — Káta-

Sz. Márton magyar helység

ugyan.

gyen , és részint fejérek , S. Márton, mvs Turocz Várm.,

részint barna és fekete szi

nûek. Jelesebb termései :

gummi , dohány , nádméz,

kávé , pamut , nagy teke-

nßs hékák , publikán ma-

darak, gerlîezék 's a' t. sot

- a' tebger vizébôl készite-

nek.

S. Martin de Londres, vs Fran.

ors/. Hérault oszt. 1240. lak.

S. Martin de Ré, (46o ia' 18"

É. Sz. 160 17' 53" K. H.) meg

eröiitett vs, Fran. orsz. al

so Charente oszt. Ré sziget-

ben 3070 lak.

S. Martin de Valmas , vs Fran.

Ardeche oszt. 2080 lak.

S. Martino , kis vs Lombardi-

Velenczet Kir. Verona tart.

S. Martino , vs Nápoly orsz.

hasonló nevü tulso Herczs.

.3230 lak

F. U. B. Révay Uraság, a'

Vármeeye házával díszesí-

tetik, lak. kath. és evang.

azoknak 221 , ezeknek 851

aszámok, ó^zsidóval, föld

mivelésbôl , mesterségek ü-

zésébôl 's kerèskedésbol êl-

nek. Országos vásárjai ña-

pyon látogattatnak. A* 14-

dik században szab. kir. vs

volt. Hajdani bányái neu»

míveltetnek; kár hogy nines

fovize , mellyet könnyen

ide lehetne vezetni.

S. Márton, hegyi Sz. Márton,

helység Baranya Várm.ben,

Egerszeghez 1/3 ora. F. U.

G. Battyányi , lak. Magy.

kath. tul. pléb.val, buza,

Jbortermö a' határa; rétjei

is jók, Berek vize jó rákok-

kal kedveskedik.

S. Martino, helység Modenai S. Márton , Kún Sz, Márton,

Hercz. Olaez orsz.ban Sechia népes szabad helység Na sry

¿zomszéd jában

S. Martin de Macaría , helys.

Lomb. Velenczei Kir. Man

tua vidékeiben, Oglio foly«i

mellelt. • • '

S. Márton , mvs Sopron Variri.

F. U. Here. Eszterházy Ura

ság, lak. kath. számok 6.30,

vagyon pléb. templomok ,

Soprontól 2 г/г mtfdnyire

fekszik, határja hegyes, kö

bányái sokat béhoznak ,

rétje böven vagyon.

S. Márton , Szalk Sz. Marton ,

mvs Pest Várm.ben , közel

a* Dunához , Duna Veesé-

hez 1/2 ora, Dnna-Pentelé-

nek általellenében. F. Ü.

G. Festetics György , lakos.

Magyarok , többnyire réf.

tul. pléb, és tempi, kevés

kath. ezeknek t. i. csak ioo,

Kúnságban , különösen fek

szik a" több Kún helységek-

lôî 5 mfdnyire , Koros vize'

partján , mintegy ezigetben,

lakosi mind kath.,5270 szám-

mal , tul. pléb.val , a' N.

Kun ker.nek tervényházá-

val , szép tempi mal , tisz

ta búzát termo földdel.

S. Márton , Pannon hegve ,

(É. Sz. 4yo 33/ ау/ alatt) Be-

nedictrnus F6 Apálság Gyôr

Várm.ben , Gyftr vsától 2

kis mfd. A' hegynek három

kUlonös halmai vagynak ,

melyeknek eggyikén áll a'

klastrom , a' másodil<án a'

Kalvária , a' harmadiTiáa

Boldog Asszony témpíoma,

meHy alatt vagyon a'Szer-

zetesek tem'etonelyefi. Êzen

klastrom, valamint a' Szer.
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zet is elsô Magyar orsz.ban ; és mesterségekkel keresik

már Geyza Vetér kezdé épi- élelmeket.

teni 996-ban, de tükéletes- S. Márton , mvs S/.abolcs Vrm-

eégre fija , István elsó Ma- ben , Fényes Litkéhez nein

gyar Király vitte, számos mess/.e. F. U. Lónyai és

javakkal gazdagította a' több nemes fam. Lak.Magy.

Szerzetet, és ennek Fojét kath. és ref¿ ezeknek tul.

jeles privilegiumokkal éke- pléb.val , jó határral és kü-

sítette, a' mint ezt az ál- lombféle vagyonokkal.

tala 1001-ben kiadott Di- s. Márton, K. St. Márton, fa-

jjloma bizonyítja. A' Szer- lu BaranyaVárm.ben,Vajsz-

zètnek legnagyobb árdeme Jó mellett, délre Drávához

Magy» országra nézve az , 1 1/2 óra. F. Ú. a' Pécsi

hogy ebben a' Kereeztény Káptalan lak* Magy. kath»

hit általa terjedett legin- Berkei ha Mal és csíkkal ,

kább , és a' tudományokat gyümolcsfáii gy ümölcsök-

is ezen szerzetes íerfiak hoz- htl bövelkednek. Ide tarto-

ták elsö virágzatba. Idóvel zikBenedictinusApáti pusz-

sok viszontagságokon men- ta ¡s.

vén által 1786-ban Dec. 4- S.Mary, Angol ország Scilly

kén eltöröltetett , de 1802- szigetei: közut legjelesebb ,

, ben a' most dicsôségesen Cornwallís Grófs.ban ; va-

uralkodó I. Ftfrencz Cs. és gyon rév part ja és \ó erös-

Király által kegyelmesen sége.

visszaállítatott. Most 8.. í. Mary , vs ész. Amerikában

Gymnasium , és a Akadé- Maryland szab. tart.ban ,

miákban a' Györiben , t. i. Potormak fó mellett , fek-

és Posonyiban a' Philoso- S1ik a' tart.riak végso szé-

phiaitudományok vagynak lein , Chesapeak öbölnek

gondviselése alatt. Re- heleti partján.

rriénylhetni , hogy ezen ú- g4 Mary , határ fóvíz észafu

ion lábra állott szerzet , Amerikában, délról szabad

melynek tagiai a'betelyese- Georgia tartpmányt Flori-

dés idejében két szászra me- dától választja.

hetnek , a' Religio', 's tu- Mutheo t kis vs Spahyol

dományok tárgyaiban , a' orsz. Valencia tart. u?oo. 1.

Hazára 's a' tudós világra J, Mathieu , ve Fr. orsz. ész.

nézve szép érdemeket fog Partok oszt. 1940 lak.

tehetni ! A' f& Apát Nagy- S¿ Mathaeut ; eggyike a' Gui-

ságos titulust visel , és az neai szigeteknek nyugoti

ország Praelatusai, 's Nagy- Afrikában , (ne 40' D. Sz.

gyai kózzé számíáltatik ; és ío^ K. H. alatt Ferróíól

alatta /an még 3 más Apát- számlálva) csekély sziget-

ság, u. m. a' Bakonybéli , ke , térségét nagy részint

"Tihariyi, és. Dömolki. A' édes vizü tó borítja.

klastrom kel.röl és ész.ról 4". Maura , v. is a' régi Leu-,

szülfthegyekkel van körül- kadia , eggyik a' 7 szabad

vétetve ; délról szép erdftség Joniai szigetek közül. For-

terjed ; nyugotra fekszik a- mája kerekded , kerülete

- latta a' Sz. Márton peveze- 30 frantíz. mfdet foglaí , a'

tü mvs 5000 többnyire Ma- szárazzal csak egy mfdnyi

gvar és kath.. lak.kal , kik hosszú homoktoríás által

iÖld , és szóló niívéléssel , kapcsoítatik , nagyobb ti
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x/int hegyes és dombos , es nak üveg bányái , vas ol-

csak Török ország felé mu- vasztó kemenczéi , fél por

tât kies lapályságot. Lako- cxellan fabr. marhával ke-

sinak száma 16000 mégyen, reskedik.

kik-csupa Görögök , és ha- S. Michael , 1. Bridgetown,

jóká/.ásból 's kereskedésbôl S. Michael, fa lu felsö S ta ¡ep

elödnek, Levegöje télen és orsz.Brucki ker. fekszik Lis-

összel kellemetes , tavaszi eing fónál , holott ez Mura

és nyári nap ja iban pedig vbíébe szakad , mind a' két

felettébb 's csak nem kiál- fon alkalmas hid vagyon

hatatlan hévség uralkodik; épitve. Környekiben 1797

innen elég egésségtelen szo- eszt. Marczius hónapjaban,

kott lenni. Terem bort , és 1800-k évbéli Majus nap-

gabonát, narancsot , çzi- )aiban az Austriaiak és

tromot , ola jfáji boségben Francziák között véres csa-

vagynak , itt ott cserfákat ták estek.

is látni. A' halászat bö ven S. Michael , 1. Ovando,

íizet. De legfôbb gazdag- S. Michael, hajdan Lovinacz,

sága a' szigetnek soban áll. Horvát orsz. KarolyváriGe-

Oyakran foldindulástól sa- nerálisságban, Likani kato-

nyargattatik. FÖ vsa Ama- na vidékben fekvö helység

xichi.-rí ■ ■ ' ■ -76 naz* és ¿75 lak. itt lát-

<S. Maure , (47э 57' E. Sa, 18o tatnak a* régi hires Lovi-

u' К. H.) vs Fr. orsz. In- náczi várnak düledékei; a'

dre és Loire oszt. 2060 lak. helység a' Dalmatziai orsz.

S. Maurice , helys. Savoja tart. útban fekszik Czerno Vrello

aaelfttt a' Fr. Simplón oszt. patak szomszédjában , va*

Rhone fó m eilet t , mely en gyon ptéb. tempi. Gospich-

itt egy nevezetes és régi > tot 7 orara távozik.

még a* Rómaiaktól építte- S.Michel, vs Fr. orsz. Pas de

tett köhid áll , ez mintegy Calais oszt. fekszik térea

kapuja Savoiának Vallis kosziklán a' te^gerben.

kanton felé. A' helység Sz. S. Miguel , (390 E. Sz. 8o N. H.

Bernard hegye és a' Genfi Ferrótói ezámlálva) legter-

tó kö«ött levó ország úton . mékenyebb 's népesebb A-

feks/.ik , a? mely is nagy zori sziget; hossza 18, szé-

elomenetelére szolgál. Van- lesége 2 mtfd , lakosinak

nak meleg ferddi. száma 50000, másokszerént

S. Maurice, vs Savojában Ta- 40000 -, v. a' mint mások

rantaise tart. 2000 lak, akarják , csak ¿ppen 25000

St Mauricio , vs Piemontban mégyen. Az egész sziget

.3000 lak. fold alatt való tüznek kö-

S. Mauro , vs- Nápoly orsz. Ba- szöni lételét , a' mint ez*

silicata tart. 2800 Jak.- , máiglan fenn lévñ tüz oké-

S. Maximin, (43° Зо'Е. Sz. 22® dó hegyei bizonyítják , e-

32' К. H.) ,ys, Fr. orsz. Var zeknek gyakortai gyulado-

oszt. 3700 lak. fekszik Ar- zások , és az arra követke-

geus- fó partján. •* . . z'ó rettenetes fóldindulásofc

S. Menóhould, (49° w< E. Sz. nagy károkat okoznak sze-

32° 34<K.H.) vs és ker.béli gény lakosainak ; így igtt

fohely Fr. orsz. Marne oszt. 2-dik Aug. egyszerre 3 tu*'

fekszik a' , kósziklás Aisne okádó hegy kezdé sxó>nt

fcegyek, kôzçtt 3600. к van- ^tüzes záporá* , minekelÓtt*
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már kegyetlen foldindulása Puszta Sz. Mihály 461 kat.

mindeneket félelemmel 's lak. pléb. F. U. Hefe. Bat-

retteggéssel megtöltött Vol- tyány; és Raba Sz. Mihály

na, ezt kovette u-dik Aug. »74 kat. lab. és pléb.

Las Cazes szerebxsétlen fa- Ss Mihdljr , helyesebben Nagy

lunak eísülyedése , lásd ez- Mihály, Mihalowcze , ele-

tet. Közel a' szigethez e' gyes tót és Német mvs Zem-

tbrténet után 60 egész 400 plén Várm. F.' U. G. Sztá-

lábnyi szigetke emelkedett ray Uraság, Sztranyán Ung-

fel a' tengerbol ló patkó Vár Vármegyeí helységtbl

' formában , ennek oblében csak Labotfcza vize választ-

io linea haiók nyughatnak. ja, melyel alkalmas híd

Földe a' a' szigetnek búzát, által közösül , számlál több

- kukoriczát, 's másgabonát, mint 200 há/.akat , egyne-

- bort, gyümölcsöt, lent bb- hány nemes udvarral , és

ven terem , kies erdbi bo- kir. sóház/.al. Lak. • kath.

rostyán ésmirtus fából ál- nem eggy. görögök , evang.

lanak; gabonából , borból, és Reform, ké/.i müvekböf,

■ és vastag vászonból ki is kereskedé.sbôl élnek. Azon-

vih'et a' külfotdre. Találni bah Zsidók és Czigányok

benne hideg és meleg ásvá- riélkül sem szükölködik e-

nyos forrásokat férdb inte- ten mys. Marha tartása vi-

y.fctekkel , mellycket az Eu- rág¿ó állapotban vagyon ,

fopaiak is számosan szok- külöriös \6 ízü sajtot tud-

tak látogatni. Fö vsa Pun- nàk készíterii. < '

ta-Delgada. Si Mihiel , (48» 38' 14" É. Sz.

S. Miguel, vs északi Ameriká- r6* 9' 2I" K. H )*v* Franc,

ban , Spanyol új Navarra orsz.nak volt Maasz oszt.

tart. Hiaque fó mellett, 5000 lak. kik borral keres-

S. Miguel, erös vár Culiacan kednek , és több fabr. <

tart. Quadalaxaraitorvény- $, Miklós, tót mvs Liptó Vrm.

székben, új Spanyol orsz. Vág fó partjáñ , 155 kath.

8. Miguel , kis vs Tucumaii 620 evang. és 340 zsidó lak.

tart. déli Amerikában, Rio F. U. Pongrácz és 'más több

de la Platai Al-Kirs.ban, Urak ; vagyon szép szent-

t)ulce fó szomszédjában ; egyháza , Vármegyeháza ,

fekszik igen gyönybrüseges és több nemes Ürakriak é-

naranes , czitrom , gránát pületeikkél diszeskedik. La-

alma , és füge fákkal gaz- kosái föld mívelési)©!, rrtes-

dag vidékhén ; kosokkal, terségekbSl 's keréskedés-

oszvérekkel ée más eff. ke- bol élnek ; serek díesérte-

reskedik. tik. Országos vásárjai na-

S. Mihály, Német. Grosz > Pe- gyoh látogdftatn*k.

tersdorf, német nivs Vas S. MrÉfó* , Kún < Miklós ,

Várm. F. U. G. Battyányi. " szaib. magyar mvs kis Kun*

Lak. kath. és protest, azok ságbán , 420 ház¿ .300 kath.

száma 9*4 re . ezeké pedig és 4009 prot lak.- kik mar-

451-re mégyen, fekszik Vö- ha. tartásból ,! é*í fôÎdmive-

rosvárhoz 1 mfdnyire, va- lésbôl élnek; Vag'votfi posta-'
gyon pléb. barom vásárjai '■ ja és iápitálya.- Hajdan Ta-

népesek. E/en kivül vagyon tár Sz. Miklósrtak hívatta-

Vas Várm bèn még két Sz. tott , és foldvár* vólt , mel-

Mihály nevühelység: ii.m. lyet elöizör a'Törökök , a-

zután
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zután Maxímilián Ce. ron- bat, böröket, czippellSlcet,

tatott el, Bakér Duna árja harisnyákat, gombokat, 'Л

foly határánál ; fekszik t. eff. Ûznek bereskedést is.

Laczházán alól 3 mfdnyire. Sokszor vizben szükölköd-

S. Mmiato Tedetco , vs Toská- лек. F5 vs benne:

nai Nagy Herczs. Amo fó S. Nicolao , házai csupa szal-

mellett , Florenczia vidéké- ma gunyhókból állanak ,

ben 2000 lak. számlál 1400 lak. kik bü

S. Moritz, 1. S. Maurice. halászatot 's tekenós béka

S. Moritz, S. Morizzo, díszeá fogdozást üznek ; széke egy

helység Graobündeni kant. kath. Püspöknek. Vagyoà

Helvetziában , felsö Enga- )6 kikötö torka.

din kôrnyékiben , vagyon S. Nicolas, vs éggyes. Belgyi-

ásványos forrása. óm orsz. Flandria tartom;

S. f.^zaire , vs Francz. orsat. ndoo lak. kik fabr. es ke-

aíeó Loire oszt. 3220 lak. reskedésbôl élnek.

egy tengerrel közösülö tó- S; Nicolas du Fort , vs Flan-

val. driában* egy. Belgyiomban,

S. Nicola , tüzokádó hegy I- 3000 lak.

schia szig. Nápoly orsz.ban, S. Nicola , vs Torök orsz. Tine

mely 1302- ben utobzor szigetben , 800 lak. vagyoii

okádta hamus tüzét. 70 kikötö helye es erös ka-

S. blicota, 1. Tremiti.' stélya ; széke «gy görög Ér-

S. Nicola , igen alkalmas rév- seknek és egy kat. Püspök-

part Paxo szab. Joniai szi- nek ; lakosi hajókázással ,

getben. és kereskedéssel keresik ke-

S¿ Nicolai , falu Karinthiában nyereket;

Villachi ker. ásványos fer- S. Nicolo di Sciriari , mvs Zan-

dökkel. , te szig.ben nagy révparttal.

S. Nicolao , Çl53 45' Е. Sz. ) S. Ninian, vs déli Scotziábar*

Zöldfoki sziget Afrikában , Stirling Grófá.ban 4000 lak.

1,5 mfd hosszú, partjai he- Vannak bör , külombféle

gyesek és terméketlenek , materia , és szegmüvei ,

de belseje a' csekélyebb mí. mész és kôszén bányái.

velést is boven fizeti ; terem S¿ Omer, (50o 44' 52" É. Sz.

kölest , török buzát, din- és 19° 54' 57" K. H. alatt)

nyét , töknek külombféle nagy és iól megerosített va

nemeit, bananást, Egypto- és ker.béíi föhely Fr. orsz.

mi szilvát, narrancsot, czi- Pas de Calais oszt. fekszik

tromot , nádmézet, bort, Aa fó mellett kies dombon¿

pamutot , sárkányvér méz- mocsároktól korülvétetve ¿

gát ; szarvas marhája kevés mellyek a' szomszéd ten-

vagyon ugyan , de sok ser- gerrel csatorna által kap-

tése , kecskéjé , szamara , csoltatnak. Számlál 20100

lova , tollas állatja 's a' t. lak. Jeles benne a1 fó piacz

fája is bösegben. Lakosai, díszes házaival ; vannak

kiknek számok mintegy benne nádméz fozó.dohány,

6000 mégyen , részint Por^ poszto , fonál , 's más kü-

tugalliából származott fejé- lombféle fabr. és míivek.'

rek , részint Mulattok's Né- Neveztetes az itt készí-

f:erek , dolgos 's szorgalma- tett tobák. Kereskedése 's

os emberek ; készitenek halászatiaraeglehetos. Haut

külombféle pamutmateriá- pmtnevúkülso vsában szá-

HÜB. lex. IV. DAÄ. 1¿
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irnos regí Fîandrus tísztafa- S.

miliákat találni.

5, Pablo, egyjk a' 6 bis Gyöngy

ezigetek ]< ti/.ül Panamai ten-

gerszorúlatban.

S, Pal , Homoród Sz. Pál ,

Paulsdorf, Erdélyben , Ud- S.

. varhelyi Székely Székben , S.

Homoród fó mellett , na-

gyobb részint szabad Szé- S.

lcelyek lakják. Vagyon U-

liitar Elíkl. és sóskútja. Se-

gesvártol '9 Brassótól 121/4

órányira fekszik.

8. Palau, kis vs és ker.béli

föhely Fr. Belle-Ile szig.ben

«500 lak.

Б. Paolo , Parana mellékében

fekvö Helyts. Brasiliában ; S-

belseje hegyes és hives , S,

ezarvas marhával és vassal

. bôvelkedik. Lakosinak sza-

- ma 53000 tétetik. Hasonló S.

nevü fö vsa lakhelyül szol-

gál a' Helytartónak.

S. Papoul, (49o 19' 43" Sz.

20o 18' 10" K. H.) vs Fran.

orsz. Aude oszt. Lanioi fó

mellett,

5. Paterne , vs Fran. Indre és

Loire oszt. 2150 lak.

S. Paternion , mvs Karinthiá-

ban Villachi ker. Dráva

ezomszédjában , van pléb.

kastélya , és postaháza.

в. Paul , 1. S. Pol.

S.Paul, 1. Mesurado.

S. Paul, megye a' Maskaréni

Buonaparte szigetjén ha-

sonló nevü vesal.

fi. Paul de Loanda , 1. Loanda.

S. Paul trois , Chateaux , (44a

21' з" É. Sz. 22» 2,5' 30" K.

H.) vs Franc, orsz. Drome

oszt. nem messze Rhone fó-

tól 2100 lak.

S. Pé , vs Franc, felsö Pyre-

naeusi oszt. 2740 lak.

13. Pé de Loire , vs Fr. alsó Py-

renaeuei oszt. 2100 lak.

S. Pedro, 1. O-Nitajó.'

S. Peire , vs Piemontban 5000

lakosokkal.

Peter in- der Av » mvs J\u-

striának Ens alatt levó tart.

Bécsi erdôi alsó fertályban,

Urla mellett, vagyon szép

urodalmi kastélya , pléb.

és. 177 háza.

Patersberg, 1. Maestricht.

Petenberg , 1. lngermann-

land.

Petersburg, S. Pierre, faiu

Wallisi kant. Helvetiában ,

a* magas Sz. Bernárd hegy

töviben ; ezen hegynek te-

tôjén találtatib Sz. Agoston

Szerzetesek teres тог<Г* to

ra , az Olasz országbá ú-

tazóknak bátorságokra 's

ápolgatásokra szolgál.

Peter do Sul , 1. Visen.

Péter stigetje , Rafna fóban

Maincz vsnak által ellené-

ben. . .

Pétervára , Petriburgum ,

Petropolis , S. Petersburg ,

(É. Sz. 590 56' 23" és a' K.

H. 47o 59' 30" alatt)' hason-

ló nevü , v. is Ingermann

land Helyt. föhelye , má-

sodik fövs az egész Orosz

bir.nak , kozënséges r«si-

dentziája a' Császárnak , és

az 5 fényes udvarának, Ia-

kóhelye a' Kormánynak ,

a' Birodal. fö Rendeinek ,

egy nem eggyes. Görög és

egy Római kat. Erseknek ;

az egész birod.béli kerés-

kedésnek , mesterségeknek;

müveknék , 's tudományok-

nak fö széke 's kôzép pont-

ja , és most eggyik a' leg-

ékesebb , leggazdagabb , és

legvirágzóbb vsok közül

Europában ; fekszik Newa

vizének a' Finniai tenger-

öbölbe való csendes kifo-

lyásánál , mely öböl itt a'

Kronstadtinak nevezt^tik ,

14 nagy 's kis, részint a' Ne

wa fónak négy ágai , ré

szint pedig számos csator-

nák által formált szigete-

ken , mellyek közül &' vár>
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bëlï , a* Bazil, a* Sz. Péter-

vári , és az ügy nevezett

Admirálitás 3 szigetei leg-

nevezetesebbek ; számlál

7690 házakat, ezek közül

«¿6,5 köböl, és 175 fáb<ól ké-

szült Cs. épületek , 1930 kö

és .5320 privât faházak ta-

láltatnak. Az egész vs 1 □

német mfd térséget , kerti-

letében pedig 3 \fa mfdket

foglal, szép rendben épült,

és napról napra nagyobbo-

dik 's csínosíttatik. Jelesek

• a" sorompókkal erösitetett

kapuji, kirakott fó partjai,

' egyenes és széles ütszái ,

melyeken 6520 lámpás hi-

gítja éjszakának idején a*

vastag setétséget, pompás

hídjai , 's a' t.

Népessége 272000 neveke»

dik, ezek közül 40000 kato-

naság , 10000 mesterember,

4000 kereskedö , 28000 szol-

ga és szolgáló leány , 8700

külombféle rangbéli tiszt-

viselö, és 366 papi személy

számláltatott. Találni itt

mindenféle nemzetbélieket,

és vallásúakat ; külföldiek

kozül legszámosabbak a'

Németek , kiknek számok

18000 mégyen , ezeket kö-

vetik a' Svédek, Francziák,

Angolok , Ôrmények '9 a" t,

13000 kath. 20000 evangel.

2000 Angol, Belga, Franc,

protest, 's reform, lakják ,

ezek közül 3 Szentegyházat

birnak a* kath. 7 az evang.

2 a' reform. 1 Oratoriumot

a' Muhamedánok , és 1 Si-

nagógát a* Zsidók ; a' fö

vallásbéliek v. is nem eggy.

Görögök ,56 templ.kban vég-

zik ájtatosságaikat ; öszve-

séggel pedig 14 külombféle

nyelveken hirdettetik az

eloszámlált templomokban

az Isten igéje. Barát és A-

pácza klastromai tera hi-

báxnak.

Az egész vs 1805-dik esztv

tftl fogva 11 fö részre, éa

55 fertályra vagyon eloszt-

va , 's illy renddel követ-

keznek a) az elsö Admirá

litás fö része a' vs kôzép

-pontját teszi, fekszik Newa

fónak bal partján , és 4 fer

tályra részeltetik , legkis-

sebb ugyan , de legdísze-

fiebb 's nevezetesebb részej

a' vsnak ; jeles itt a* négy-

ezepü metszett kövel kira

kott Néwa partja, a' Csász.

nyári kert, N. Péter Csász.

nyári palotájával , mely

most a" vsbélieknek mula-

tó helyül szolgál ; a* Mars

mezeje , I. Pál Csász.tól a*

katonai gyakorlásokra ren-

delt teres négyszeg, jeles

emlék oszlopaival, melyek

közül egyik a' Hadi Mar-

schal Romanzownak,a' niá-

sik pedig- ama' N. Suwarow

nak hires tetteit magasz- .

talja. Itt fénylik a* Csász.

márvány patota NeWa f&

partján , II. Katalin Csá-

szárnétól építtetett mero

kftböl 's érczbôl , fedele réz-

böl , gerendái öntött vas-

bol állanak , kapui , ajtóí

's ablakjai sárga rézzel , a*

falai pediglen tarka már-

vánnyal boríttatnak , négy

udvarainak eggyike függQ

kertet képez , melly telen

alólról kemencze gyanánt

füttetik. Ettöl nem messzi-

re fekszik a' Cs.- téli palota»

hasonlóképen a* Newa folyó

partján , kôzônséges lakó-

helye a' Cs. Udvarnak, hosz-

eza 450 , magassága pedig

70 Oroez lábnyi, nevezetes

benne a' válogatott pénzek,

képyások , '3 termeszetiek

gyüjteménye , a' Cs. könyv-

tar , az udvari kápolna , az

Audiencziás szoba , és a'

szomszéd kert , mely Reme,

teségnek Í^Eremitage^ ní

as "
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, vattatiït. Alább a* Newa fó

partján fekszik az Admira-

litás roppant 's pompás é-

pülete, sánczczal keríttetik,

es bástyáit 100 ágyúk erö-

sítik , tornya különös ékes-

eégü. Nyugoti szélét a' le-

irt Admirálitás épületének

foglalja a' N. Peter Császár

teres piaccza , itt áll ezen

Nagy Cászárnak lovas kép-

oszlopa , nagy gránit kö-

ezikla eilen való ugratás-

ban, merö rézbôl II. Kata-

lin Császárné ontette , éi

424610 Rubelbe került. Itt

vagyon ugyan azon Császár-

nétól márványból és gránit

köböl építtetett pompás

Izsák temploma ; a' német

játékszín , a' 'kormányozó

Senatusnak , és Constantin

N.. Fejedelfemnek ékes palo-

tái , a* Cs. fö postaház , a'

Cs. nemes Gardisták és több

más fenyes paloták és há-

aak. Oszveséggel ezen rész-

,ben 19 Csász. és 271 privât

. «pületek számláltatnak.

b) A' második Admirali-

tási fö r.ész az elsotöl dél-

nek fekszik, és részint Moi-

ka, vizétfcl , részint pedig

Kataíin csatornája által vé-

tetik körül , az elsônél na-

gyobb , de díszetlenebb , 4

íertályra vagyon osztva ,

13 Csász. és 227 privât, na-

gyobb részint faházakat

fzámlál; itt neyezetes az

1784-ben köböl épült nagy

Játékszín, a' hadi Torvény-

ezék épülete , a' kis Asszo-

nyokat nevelö intézet , az

Orvosi Kollegyium, de min-

nyájá között kiváltképen

fénylik a' Kazáni Bold. Szüz

tiszt. szentelt pompás Szent-

egyház, mely ujonnÄn fel-

építtetett , és gazdag ékes-

ségekkel kiruháztatott ; és

«zután a' Sz. Miklós, vagy

i» a" tengeri hajóe legények

temploma , két szegése va

gyon , az alsó kemenczés

's télre szolgál , felsö eme-

lete pedig nyáron áll nyit-

va az Isteni szolgálatra , a'

templomtól mintegy 20 ül-

nyire vagyon ezen tem-

plomnak díszes go ölnyi

magasságú tornya. A' kü-

lümbféle Nemzetbéli pro-

testánsoknak is nagyobb

részint ebben a' részben ta-

láltatnak templomaik.

c) A' harmadik Admira-

litás nevet viselö vs fö ré-

sze hasonloképen sziget ,

Katalin csatornáján kívül,

fekszik az elöbbenitöl ke-

letnek , és délkeletnek , 4

fertályra részeltetik , 13

Cs. és 278 privât épületeket

számlál 803 boUokkal , je-

les benne a' Mihály(Michai-

low) palotája , hossza és

szélesége 49 ölnyi, I. Pál

Csász. építetett , és ómillió

Rubel, került , mellette a"

Csász. második nyári kert.

Nevezetes továbbá ezen

részben az úgy nevezett

nagy vásárló udvar (Gosti-

noi Dwor) a' jeles egyenes

Newszky útszában két eme-

letü, 1,50 ölnyi hosszú , *e

tojás formára készült épü-

. let , minden emeletben 176

. boltia vagyon , tellyes to-

. longó sokasággal. A' ka-

tholikusoknak Bold. Szüz

tiszteletére szentelt díszes

Szentegyházok , és több

nagy paloták ékesítik ezen

részét a' vsnak.

d) Az ágyú udvari fö

részben, melly 5 fertályok-

ra részelve , 37 Csász és7o5

privât épületeket foglal 44

boltokkal; nevezetes az á-

gyú öntö ház vagy is azá-

gyú udvar , mellyt&l e' ré-

sze a' vsnak kölcsönözi ne-

vét , két emeletü erôs fcÖ

épylet, 3 öntö kemenczé



vel es szép toronyal ; a'

négyszegû fegyvertár; ka-

szárnya ; az árus piacz; a'

árus piacz; a' csász. Olasz-

kertek ; a' szegenység szá-

mára nyitva. álló Csász. fás

udvar; a' német evang. Sz.

Anna teraploma, es több

ékes paloták.

e) A' Roschestvenki fô

rész 6 fertályra osztatik,

és 39 Csász. 627 privât épü-

leteket, és 18 boltot szám-

lál , nagy része ezsn sziget-

nek még üres. Itt említést

kiván a" Tauriai Csász. Pa-

lota a* Néwa partján , kis

révpartjával , téli és Angol

kertjeivel , és gazdag régi-

ségek gyültemény ével ; a'

Voszkreszenszki görög Apá-

czák klastroma, melly egy-

szersmind kis Asszonyká-

kat 's más lányokat neve-

15 intézet , és több pia-

czok nevezetesítik.

f) A' Karetnói vagy is

furmányos forésznek 3fer-

tályai , 219 csász. ,585 pri

vât házai és 112 boltjai

vagynak ; itt nevezetes a'

News/ky Sándor monostora,

roppant épület, lakó helye

a' Sz. Pétervári Erseknek ,

és 6c Barátoknak , vagyon

benne 5 templom , neven-

dékPapság háza, szép kert,

és egy temetö hely; a' fö

tempiomban fénylikNewsz-

ky-Sándor ezüstböl készí-

tett sírja ; a' Newszky-Sán-

dor becses Rendének Szent-

egyháza ; kriptájában a*

Csász. háznak számos tag-

jai nyugszanak ; az egész

épület magas ко fallal ké-

rftetik , és N. Péter Császár-

nak köszöni eredetét. Ezen

kívül jegyzésre méltok itt

az üveg és porczelán fabr.

a' Csász. új vadász udvar,

a' külföldiek temetö helye

's a' t. 1

g) A' Moskoviai fô rész

4 fertályra részeltetik ,r 14

Csász. 728 privât épülete-

ket, és a8 boltokat foglal}

itt a' Csász. vadász kastély,

nagy ispitály* kies kerijé-

vel , fenyíték és a' bolón-

dok háza nevezetes.

h) A' negyedik Admira-

litási fô rész , melly az e-

Ifttt a' Rigai külsö vsrtak

neveztetett , és eggyik a'

legnagyobb részek között,

21 Csász. es 9«4 privât há-

zakat számlál 62 boltokkal;

jelestbb épiiletei közül va-

lók , a' téres kaszárnyák ,

a' vas öntö ház , az égészr

torony, a' Katalin Császár-

né hajdani mulato kas-

télja , a' füvész kert'sa't.

i) A' Vasszili-Oszkowkai

(Bfizil szigeti) fô rész ha-

sonló nevü szigettöl kölcsö-r

nözi nevét , 20 csász. ésjit

privât épületekbol áll 96

boltokk.il , az említett szi-

get alig foglalja felét és 5

fertályra osztatik. Jelességei

között helyet kiván : a' négy

szegü pompas kalmársághá-

ua;a'TudományokAkademiai

épülete , konyvtárjával '9

drága gyüiteményeivel ; a'

N. Péter Császártól építte-

tett , 12 orsz. tanács épü

lete háromszegü piaczával,

mellynek kôzepén díszes

kerekded épületben a' geo-

graphia-szepmívbéliGottor-

piai golobis vagyon hely-

teztettve ; a' szárazon és*

tengeren szolgáló kadettek

oskoláik i«53 szobával , ¿oó

Orosz , 100 Finnus nemes"

80 polgár ifiaknak ; könyv-

tárral, játékszínnel, könyv-

nyomtató mívvel , görög >

kath. és luth, kápolnákkal;

a' mívek Akademiája ; a'

nagy vámház ; olaj és fagy-

gyú magazinumok; a' Cs.

Gállyák révpartfa; er5ségé>-
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Vel és 465 házaival 's a' t.

k^ A' Sz. Pétervári fö rész

Newa fónak jobb partján ha

«onló nevü 4000 bl kerüle-

tu saîgeten , mèlly ismét-

három szigetkékre oszlik,

21 csász. 140« privât épü-

lettel és 130 bolttal. Ittva-

gyon a* N. Péter Cs.tól épí-

tetett vár, melly körülrÖ-

vid ido alatt Sz. Pétervár

Toppant vsa emelkedett,

fekszik magasan egy 400

olnyi széles szigeten, 6 bás-

tyákkal, és gránitkbvel fe

dérete mély sápczokkal e-

rösittetik; nevezetes ben

ne a' Sz. Péter és Pál tem-

ploraa a' Csász. kríptával,

inellyben N. Péter Császár

hatnvai nyugosznak ; a'

pénz vero ház és a* foghá-

zak.

1) A' Wiburgi fö resze Sz.

Pétervár vsának szárazon

fekszik , 14 csász. és 34a pri

vât fahá/.akat számlál 3

fertályában ; a' hajósok'is-

Íiitályán, seb orvosok kol-

egyiomain , egy serfözö-

haz és egy nehány maga-

zinumokon kivül , minden

jelesség nélkül szükölkö-

dik.

A' kfízbátorságra ügyel-

J& polítzia jó karban va-

gyon helyheztettve , rain-

den utszában 3 orállók ,

minden fertályban 4 6rhá-

zak ugyan annyi ôrbkkel

találtatnak , ezeket segítik

630 lovag ftrbk.

Kegyes intézetei ugymint

'ftz ispitályok, talált gyer-

mekek haza , az ügyefo-

gyott raegvénült katona-

■ág , hajós legénység házai

és a* vsi szegénység , nagy

részint a* Császárné Annya

gondviselése alatt vagynak,

és e'sítendftnként többmint

ü millio Rubelt kivánnak.

Tudománybéli intézetei kö-

zül egy f6 iskola.i görog

Paps.ban Akadernia' és 31

külbmbféle iskolák talál

tatnak , ugymint pattan-

tyús és foldínéro iskolák ,

Oörög kadétok ískolája

200 Archipelagusból való

ifiakkal , orvosi , seborvo-

si , 's tôrvénybéli iskolák ,

bányászást hajókázást 's ke-

reekedést tanító iskolák,

két Nemzeti fo iskolák,

Gymnasiumok 'sa't. mind

ezek rakva vannak, könyv-

tárokkal, kép írások/ ré-

giségek , természeti és pénz

gyüjteményekkel. Nevelö

intézetei között nagy érde-

raet szerzettmagának a' Ne

mes Ifiúságnak nevelésében

fáradozó Jezue Társasága,

rrfellyre nézve is mid&n a*

mült században mindenütt

eltbrbltetnék , itt és az e-

gész Orosz bir.ban mindég

megtartják vala szerzetje-

ket 's jövedelmeiket ; azon-

ban igió Januar 13-dikától

fogva oket a' Dominikánu-

sok váltották fel egyhá-

zi foglalatosságaikban ;

* számkivettetések igazságos

okait mások itéljék. Kü

lbmbféle fabr. és kézmívei

sem hibáznak, mellyekben

arany , ezüst, porczetán,

szftnyeg , üveg , selyem ,

gálitzkb, nádméz, pamut,

papiros , és aczél por-

tékák készítettnek ; mes-

teremberei 's muvészi ne-

vezetesek. Kereskedése a'

világnak csak nem rninden

részeire termed , esztendBbé-

li kivitele J3 millio Rubel-

re becsültetik, éssalétrom-

bol, lenbbl, vászonból , len

magolajból , halzsirból,

szurokból, fagyúból, viasz»

ból , kiváltképen pedig fa,

bor, vizahójag , vizaikra

(Kaivar) hamuzsir és vas-

portékából ál ; a* ve rev-
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partjában esztend.ként kó-

zonségesen 770 hajók jelen-

nek meg, de ezekböl feie

Angol , é¿ az egész számnak

csak 25-dik részét állítják

az Orosz hajók. Mulato he-

lyei között a' sánc/.házak ,

kertek , és kiváltképen iz-

zasztó goz ferdöi jegyzésre

méltók ; vannak itt ezeken

kivül Orosz, német , Fran,

és Olasz játék szinek is , de

ezek a' Császár kolcségén

tartatnak. A' belsô közci-

sülést 250 vsi hintók ésszá-

mos szekerek segítik. Az

erkolcsiség romlása , vala-

mint más népes vsokban

ugy iít is igen nagy , öröm

lányai felette számosak ;

a* fényüzésnek és hi.valko-

dásnak nagy voltát "alig

lehet eiffondolni.

Levegöje a' vsnak , csak

északi magos fekvését te-

kintvén is, kiki által Iátja

hogyhidegnek kelletik len-

ni , mellyet mocsáros fó-

vi/.ekkel , 's csatornákkal

tellyes helyheztetése , er-

doskornyéke 'sa't. sokszor

ki álhatatlan hideggé vál-

toztatnák , ollykor a' Rea-

um thermometruma 2.3Э—

24» is esik a' hideg ponton

atól , és még is ezen hideg

napok állítják itt a' legegé-

eégesebb részét az eszten-

dön^k, mert tavaszi, nyári,

's kivált öszi napjai felet-

tébb álhatatlanok és vál-

tozók , és ugyan azért, ki

vált a' szokatlan külföldi-

nek felettébb egésségtelen.

Földe iszapos és homokos ,

általjában terméketlen ,

ugy hogy felettébb szorgab

mas iparkodásban kerül ,

ezen természettôl mostohán

áldatott fóldbol valamitki

facsarni. Nem csodatehát,

ha e'kornyék szinte a' múlt

századnakkezdetéig kietlen

pus/. tasa? i ragadozo' farka-

8ok és medvék tanyája va-

la. De mind ezek a' kelle-

metlenségek és akadályok

nem ijjeszthették el I Pé

ter Császár' nagylelkét fel-

tételétôl,a' ki szemügyre vé-»

vén ezen kornyéknek a' ke-

reskedésre felettébb hasz-

nos fekvését , minekutánna

Ingermannlandból ki üzték

volna a' Svédeket diadal-

mas fegyverei , 1703-ban a*

feljébb említett várnak é-

pítésével vetette egyszers-

mind alapkôvét Sz' Péter-

vár roppant vsának , a'

melly is már 1716-bannagy

népes , díszes virág«<5 vs va-

la , és azolta napról napra»

ezüntelen öregbedik. A' Csá-

szári mulató paloták : Pé

ter udvara , Oranienbaum,

Gatsina, Csezme, Pavlovsk»

Katalin udvara 's a' t.

S. Phileppe de Puerto Beto , 1.

Porto Bello.

S. Philibert de Grand-Lieu , 1.

Grand-Lieu.

S. Philip , 1. S. Felipe.

S. Philipp*land , egyil» a* Zee*

landi szigetekközül eggyes*

Belgyiom orsz.

S. Pierre, 1. Guernsey és S.

Petersburg.

S. Pierre , kis Francz. orsz.

hoz tartozó sziget ész. A-

merikai New - Foundland

■ zigetnél , szomszédjáhan

bö tokehal fogások tôrtén-

nek.

S. Pierre , .fô vsa a* Francz.

orsz.hoz kaprsolt, nyugotl

Indiában fekvô Martinique

szigetnek hasonló nevü ö-

bölmellett , 2000 há\ é»

több mint Зоооо I. kik ré-

ezint fehérek , részint ре-

dig Mulattok és Négerek.

Vagyon pompás Szentegy-

háza , díszes Játékszinie^

nagy csürjeí, és egy oltal-

raazó erüssége. Éjjel lám



pások által világosítatnak S. Pol, S. Pauh (50° 23' É.

ütszái , találni benne min- Sz. 20o 30' K. H.J vs Fran,

den némü tudósokat és mü- orsz. Pas de Calais oszt.

vészeket. 3000 1» és ásványos forrás-

S. Pierre &Âlbigny , vs Savo- sal.

jában 2770 1. Polde Leon, (43o 41' 24"

S. Pierre aV Oleron, vs Fran. E. Sz. 13° 41' 23" К. H.) vs

orsz. Alsó-Charente oszt. Francz. orsz. Finisterre oszt.

4250 1. 473° !• és hajókázást taní-

S. Pierre le Montier , (46o 47' tó iskolával.

É. Sz. 22o 45' K. H.) vsFr. S. Pontt, (43o 29/ 13" É. Sz.

orsz. Nièvre oszt. 2190 1. 20o ib' 19" K. H.) vs Fran.

j$ Pietro, szig* t Sardinia mel- orsz. Hérault oszt. 4500 1.

lékében , kpre 6 mrdnyi , széke a' Püspöknek ; va-

kléfissal . és tengeri nyúl- gyon posztp , 's külombfé-

lal bövelkedik. le mat eria fabr. nem mesz-

S. Pietro dArena, Genua vs- sze Orbe vizétol fekszik.

nak tenger felé levó külsö S, Pourcoin, (46° iß' É. Sz.

vsa, áll pompás paloták- 20o 56' К. H.) vs Francz.

ból és kies mulato kertek- Allier, oszt. Ciauleés Allier

böl» fekszik a' hajóknak vizek öszvp folyásánál , 756

szolgáló nagy tengeri lám- h. és 3550 1.

pás és Pondevera fó között, 5. Prez, his vs Helvetiában

melly itt a' tengerbe sza- a' Vaadi kant. egy a' Gen-

kad. fi toban be nyúló keskeny

S. Pietro de Fusi , vs Nápoly fold csúcson.

orsz. hasonló »evü tulsó S. Quentin, (46o 50' 51" É.

Herczs. 4900 1. Sz. 20o 57' 23" K. H.) meg-

4". Pietro de Galatina, vs Ná- erösitett vs és kerületbéli

poly orsz.nak Otranto tart. lo hely Fran. orsz. Aisne

ban. oszt. Somme fó éshasonne-

Pietro de Nembi , a' Quar- vü csatorna bözött, 10500

néroi tengeröböl mellett 1. fabr. 's müvei hiresek 'ь

» fekvö sziget alkalmas rév- számosak kivált a' vászon,

parttal ésegy klastrommal; patyolat, batiszgyolcs , csip-

éhez közel Óserótól délnek ke fabr* Ezekben a' fabri-

még egy szigetkè fekszik; kákban , 20000 takacsok ,

mind a' kettó kietlen., és loooo más segéd embe-

S. Pölten , (48° 12' 22" E. Sz. rek foglalatoskodnak , és

33o 15' 22// K. H.) vs also az esztendöbeli munkájok-

Austriában , Ens alatt levo nak értéke 28 millió fran-

tart.ban, Trasen fó mel- kot tészen. Szappantfózft

lett, számlál 340 h. 4350 1. házai iskülönös jószappant

széke egy Püspöknek , és a' nyujtanak. A' díszes Colleg.

Bécsi erdöi felsó fertály Szentegyházban feküsznek

Tft-vényszékének. Vagyon S. Quintinus erekjéi.

fó iskolája Gymnasiumja , S. Quentin de Chabonoi* , 1.

Sz. F*erencz. szerzetbéli A- Chabonois.

tyák , és Angol Apáczák S. Quirico , vs Toskanai N.

klastroma , . posta - háza, Hercz. Siena vidékiben, ki-

konyvnyomtató müve , es dombos fekvése és ieles

cfcirz és karton fabr. 's több kastélya által díszesítetik.

efélékkel. $. Rambert, (45° ,53' É. Sz.23»
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3' К. H.) vs Fran. Ain ont. tolton S. Filepp kastélya

2600 1. f'ekszik.

S. Rambert, vs Francz. Loire S. Rozalia, hegy Sopron Várm.

oszt. 2.360 1. F. U. H. Eszterházy , temp.

S. Raphael , tart.nya a' Zan- és az uraság vendégfoga-

guebari partokon keleti A- dója van rajta.

frikában.Neve/.etét 1498 esz- S.' Ruprecht ander Raab, mvs

t.ben az itt lévft porondon abó Stajer orsz. Graeczi

felakadt Sz. Rafael Portu- ker. 70 h.ból áll , van Es-

gallus hajótól vészi, íekszik perestége , és termékeny

Quiloa és Mombassa tart.ok kies határja.

között , bövebb isméreti S. Siigramento , (34o 26' 10"

maiglan hibázik. É. Sz. 6o° 9' 15" N. H. Pá-

S. Remo, vs a' Sardinia Kirs. riztól véve) szálítvány Bue-

hoz kaptsolt Genuai Her.s- nos Ayres tart. déli Ame-

nek nyugoti vidékében a' ríkában Plata fó mellett ,

Liguriai tenger partjain, lakják gazdag kereskedök ,.

s/.áralal 7000 1, kik alkal- kiknek itt jó lerakodó he-

mas révparttól segítettvén lyek vagyon ; révpartja be

némü nemü kereskedést , iszaposodott.

kivált olajjal , narancsal S. Salvador, vs Montferratban,

és több effélékkel ü/.nek. Cásale tart. 5150 1.

Régen elsö jussa volt e' vs- S. Salvador, azelött: Embas-

nak Virág vasárnap a' Ro- Kongo (6° D. Sz. alatt) Por-

ma vs Szentegyhá/.ának tugallusok fó vsa Kongo

palma ágakkal kedves- orsz. Pemba tart. Alsó-Gui-

kedni. neában déli Afrikában, fek-

S. Remy , vs Fran. orsz. Rho- szik magos , felül széles és

ne torkolat oszt. 5050 1. lapos kósziklás hegyen ,

S. Remy , vs Fran. Puy de Lelunda fó mellett; fó he-

Dome oszt. 2680 1. lye bfzonyos vidéknek ,

ó. Roch, haidan Dolnikraj , melly most az említett vsal

Száván túl fekvó Horvát a' Portugalloknak adózik ,

orsz. Károlyvári Generals. kiknek itt Helytartójok.cse-

ban, a' Likani katona vi- kély órzó seregek , sok ke«

déknek helysége 102 h. és reskedóik és mesterembere-

610 kat. lak. vagyon tulaj- ik laknak. Száma lakosi-

don pléb. egy omladékos nak 40000 mégyen. A' Kir.

vára. Dasicza és Obszenicza palota a' várban vagyon ;

patakok közöt > Gospichtól Széke egy püspóknek , ki-

5 órányira. nek díszes temploma figyél-

S. Romain de Bron , vs Fran. met érdemel. Találnitobb

Eure és Loire oszt. 400 h. más templomokat is és.

«У. Roque, mvs Spanyol orsz. klastromokat.

Sevilla tart. Gibraltárhoz S, Salvador, 1. Bahía,

egy mfdnyire; itt huzat- S. Salvador, Cat-Island, Gva-

tattak a' lineák , mellyek- nahani , (24o Яо' E. Sz. 74Э

kel Gibráltár vara zárva, до' N. H. Londontól szám-

és Spanyol orsz. gal minden lálva) eg^yik a' Bahamaí

kozpsülése elvágattatva tar- " szigetek kózól , ezt találta

tatik ; jobbján ezen mvs- fei elöször Kolumbus ma-

nak Sz. Borbála kastélya, ga hires utazásíSban. Taláí-

balján pedig a' tenger par- ■ ni benne 1 Spanyol helysçç
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get, melly még az akkori gyon hevezetes barlangja,

szálítványnak köszoni ere- mellyben külömbfele for

detet, i templommal , 40 májú szép cseppkbvet ta-

szabad familiákkal, 460 Sze- lálni ; Triesthez csak 1

r«csen rabszoloákkal , kik mfdnyire fekszik, ,

parautot terraesztenek. S. Servan, kereskedö ve Ille

\f, Salvador , helys. Mexiko es Vilaine oszt. Kanalis

orsz. Amerikában a' Gvati— mellett 11500 1.

malai itélôszék ker.b. nád- iS. Servólo, и S. Serf. i

méz indigó termesztéssel. S. Sever , (43° 45' E. Sz. 160

S. Saphorin, vs Helvetiában jo' К. H.) vs es ker.béli to

Lemáni'kant. .. » nK . : hely Francz. orsz. Puszták

^S. Sauveur , vs Francz. Canal oszt. Adour fó szomszédjá-

oszt. 3780 1. ban 5810 L kik bórrales pá-

S. Sauveur , L Lus. linkával kereskednek.

S. Savanien , vs Francz. Aleó- iS. Severina, helyes és jól meg-

Charente oszt. 2775 1. ' , , erosített vs tulsp Calabriá-

1S. Sebastián , (43o 19' 30" E. ban Nápoly orsz. Neto fó

Sz. 1,50 41' 45" K. H.Jmeg- partjám j ¡

erosített fó vsa Spanyol S. Simon , sziget ész: Ameri-

Guipuzkoa tart. Biskayi ka szabad Georgia tart.nak

tenger bbölnel , igen kes- partjain, hasonló nevü vsal,

keny fbldcsúcs által кар- és Friderica nevü erosség-

csoltatik a' szárazzal 1800 eel.

h. és 12000 l. vagyon kis S. Stephane, eggyik a' Ponti

révpartja , vas, aczél, és szigetek közül Nápolynak

fegyver fabr. melly porté- szomszédságában , 1 órányi

káival valamint is pamut- kerületü erdös kietlen.

tal, és cacaóval hasznos S. Stephano, vs tulsó Calabri-

kereskedést üz. ában Nápoly orsz. 2780 1.

tf. Sabastian , 1. Rio Genero. S. Stephano , S. Belbo vs Pie-

S, Sebestian, kis eggyes. Bel- montban 3200 1.

gyiom országi kastély, Sa- S. Stephano , S. Rocco vs li

ma vs mellett, Anta tart. gyan ott 2000 1.

az Arany partokon, Afrika- S. Stephano, Dalmátziai kö-

ban. szirtes sziget, Jhihetö hogy

£, Sebastian , kis díszes vs Ka- regenten temetö helyül

nariai Gomera szigetnek szolgált, mivelszámos haro-

keleti partjain igen gyö- vedreket, Római téglákat,

nyörü 's termékeny vidék- külömbfele felül írásokkal

ben, aa említett szigetnek találnak kevés lakosi. Va-

fö vsa , vagyon alkalmas gyon Barát klastroma.

1 révpartja. S. Stephano , kikötö hely To-

tf. Sebastiano , kis helys. Azo- rök orsz. Thermia sziget-

ri Pico szigetnek ész. kele- ben, az Archipelagusban.

ti partjain. S. Suzanne, vs Francz. Mayen-

8. Sebestyén, elegyes faluVas ne oszt. papiros fabr.val.

Várm. lakosai kath. fekszik S, Symphorien, vs Fran. Loire

Pesarócihoz közel ; határja oszt. 3250 1.

néhol sovány. \ S. Tamas , magyar és rács

S. Serf, S. Servólo, régi he- helys. Bács Várm. a' Sz. Ko-

gyen épült kastély Karint- ronához tartozik , lakosai

biaban, Adeslbergiker.;va- kath. es ó hitüek , feksxjk
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uj-vidékhez 4 rofdnyire , nek és a'káptalannak. Szor*

határja egyenes és fekete galmas lakosi külómbféle-

f'öldje böven terem mindent matériát készítenek , és

szollejinek is egy része meg- hasznos kere&kedést üznek.

It- netos bort terem, bövel- A' vst és a' révpartot S.

Itedik jó marhával, juhval, Sebastian kastélya oltal-

's lovakkal. Piacza Újvidé- mazza.

ken. , S. Tamas , 1. Maliapur és S.

F. Turnas, (o° 2o' o" E. Sz. Tamas.

24- i8'o" K. H.) Afrikabéli S. Tamas, (18o 16' 40" E. Sz. >

G^íneai sziget^ Portugallu- Karaibekhez tartoró Dánus

sok birtokában, fekszik a* sziget , 1 4/5 Q rafoldnyi

s/.áraz fÖldön mintegy 16 nagysága .5780 leik. táplál,

míd.re ; furmája kerekded, ezek között csak 500 fehé-

áltulmérbje 8, az egész köre rek . találtatnak. Nagyré-

ediglen 30 -40 mídrt te- - szint hegyes , és édes for

et 1 ertfßs és hegyes, leg- rás nekülszükölködik. Ter-

magasabb hegytetoje ko- mékei : nádméz , törökbu

zépben tornyosodik fei, és za , pamut, narancs , czit

orökib bótol fénylik. Leve- rom, kavé, bananás, do-

göje forró, igen nedves és hány, maniok , Yams 's a'

egésségtelen. Essos ideje De- t. Fö vsa

cembertöl Martiusig tart. S, Tamas, alkalmas teres rév-

Jelesebb ter mékei: köles, part mellett fekszik ,roelly-

török buza , Yamsgyôkér, ben könnyen 100 hajókba-

dínye 's külömbfele kerti torságban nyughafcnak,ter-

novevény; bövelkedik drá- mészctes bástyák által vé-

ga déli gyümölcsel ugy- delmeztetik. 1804 11 N0-

mint: narrancsal, czitrom- vemb. egészlen elégett.

mal, bananással , kokus- £ Thelo , vs Francz. ész. par-

dióval , fügével , fahéi-fá- tok oszt.ban 2780 1. J

val, iEgyiptomi szilvával, S. Tornya , szabad puszta Bé-

czúkornáddal , 's a' t. bora kes Várm.nem messze Sz.

ie terem , és építésre való Andráshdz több földes urak

faja; ezenkivül van marhá- ' birják, határja gazdagter-

ía, tollas állatja és hala mésü , és jó marhát nevel.

boségben. De fekete han- S. Trinidad., 1. Madre de Dios

gyái 's számos patkányai S. Trond, (50o 45' É, Sz. 12o

sokszor nagy károkat okoz- 54' K. H.) vs eggyes. Bel-

nak. Lakosinak száma 15000 gyium orsz. Lúftich tart,

mégyen, nagyrészint Mu- fiasbaui birtokban 5700 L

lattok és Négerek, és kevés és vasbányákkal. ,

fejér Portugallok. Minden S. Tropet, (430 ^ g// E. Sz.

papi , polgári , és hadi hi- 24o 18' 29'f K. H.) vs Fran,

vatalok a' Mulattok kezeik- Var. oszt. Grimaudi öböl-»

ben vagyon. Fö vs benne nél 3680 1. vagyon révpart-

Á, Tamds, v. Pannosan, a'szi- ja) és hajókázást tanító is-

getnek ész. partjain fekszik, jkolája.

all 400 nagy réizint fahá- S. Übes , U Setubal.

zakból, és aooo 1. köre fei- S. Ursitt , ve Franczia felsö

mfdnyi; vagyon 4 tempi. Rajna oszt Doux szomszéd*

és 1 Kapuczinus klastroma, jában.

Székea'Helyt.nak, Püspök- S. Valentino , vs Nápoly prsz.



Lavoro tart. 2240 1.

If. Valéry sur Somme, (50o 1 l'

ai" É. Sz, 190 17' 36" K.

H.) kis tengeri va Somme

cszt. Fran. orsz. Somme í'ó-

nak torkolatjánál 3600 1.

vagyon bajos iskolája ,

révpartja és némü néraú ke-

reskedése.

S. Valéry , (4o° 52' E. Sz. 18°

, 21' K. H.) vs Fran. Alsó-

Seine oszt. 4800 1.

S. Vaulry , ve Francz. Creu

se oszt. 2300 1.

S. Vega , vs Sz. Domingo szi-

getben nyugoti Indiáb,an.

S. feit, (4бэ 45' 10" E. Sz.

330 K. H.) vs Karinthiában

Klagenfurti ker. Glan fó

mellett 300 h. és 5000 1.

Itt vagyon a' Hüttenbergi

vasportékánák lerakodó he-

lye. Hajdan egész tart.nak

fo vsa vala.

S. Veit, mvs Bajor orsz. Sal-

zachi ker. 34 h. és 150 1.

kik foldmívelésbol élnek.

Vagyon pléb. temploma.
• S. Veit , falu Éns alatt lév5

Austriában Schönbrunhoz

közel, Wien fó mellett 140

bázakkal , pléb. templom-

mal, Bécsi Ërsek kastélyá-

val, mellyben a' szép ké-

pes tornácz nevezetes.

■S. Veit am Flaum , 1. Fiume.

S. Venant , (50© 28' É. Sz. 20®

14' К. H.) vs Fran. Calais'i

tenger zug oszt. 2250 1.

S. Vid v. Liк oes , szabadpusz-

ta Györ Várm. a' Györi Du

na mellett szép rétje, 'ster-

mékeny földe vagyon. F.

V. Kerekes uraság. Itt lát-

zatnak még a' Torök tá-

bornak maradványai a'

honnan Györ vára ostro-

moltatott.

'<$. Vincent , vs Brasziliában S.

Paolo Helyt. szép kis szige-

ten, melly egy alkalmas

révpartot forradlo übolben

fekszik.

S.Vincent, (13o 8' É\ Sz. e-

gyike a' Caraibi szigetek

közül nyug. Indiában.Nagy-

aága 6 1/2 □ mfdnyi ; több

hegyek hasítják , mellyek

közül egy még maiglan is

tüzokádó ; hegyei között

patakok és fóktól nedví-

tetett gyonyorüséges völ-

gyek és térségek találtat-

nak. Termékeny földe nád-

mézet, kavét , cacaot , do-

hányt , pamutot , dinyét,

torokbuzát , selymet 's t.

efféléket bovségben nyujt.

Lakják 1250 fehérek , 118,50

Négerek ; 100 veres réz szi-

nü , és több mint 2000 fe-

líete Caraibi familiák. Fö

hely benne Kingston.

5. Vincent, egy a' Zöldfoki

szigetek közül , homokos,

kftsziklás és terméketleu

földel, azért is kietlen , és

csak némellykor tekenös-

béka fogdosóktól, és kecs-

ke vadászóktól látogatta-

tik. Révpart helyet szolgál

téres szép öble , melly Por

togrande nevet visel. Ter-

mékei: kis tamárundus bok-

rok , czitrom fák , pamut,

palmafa , lavendula 'sa't.

kecskék , tekenös békák,

mellyek 3—400 fontossak,

's hala boségben. Találni

salétromot is , de ez nem

legjobbnak mondatik len-

ni.

S. Vincent , fok Portugallia

orsz. legvégsôbb délnyugo-

ti csúosa Europának , a'

honnan Henrik Kir. Hercz.

a' 15 században eregette ki

utazó hajóit. Ettöl a' fok-

tól nyerte John Jervis ne-

vü Angol AdmiralisS. Vin-

centi Lord czimjét, mivel

ebben a' tájékban 1797 i4

Febr. tÔkéletes diadalmat

vett a' sokkal erösebb Spa-

nyol hajóéseregen.

S. Vincent de la Barquera , (43o
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24' 20" E. Sz. 13» 2,5' 20"

К. H.} ve Spanyol orsz.

Burgós tart.ban 3000 1. kas-

téiyal , révp&rttal és agyú -

öntö müvekkel.

S. Vincent , v. Banctол 'Bay, .-.

(24o П.. Sr..) Braszilia ten-

gernek teres oble déli Ame-

rikában.

S. Vincente, his tart. Spanyol

mentart.nak Dschebbalvi-

dékében Arabiában , nagy

régi 's jól megerösitett va,

fekszik hegyes, de felettébb

kies és termékeny tájékban.

Vannak több szép és nagy

épülfctei és mecsetjei , 1*

ferdóházai , nagy vendég

fogadó épiiletei. Kureskedé-

se jeles és hasznos.

orsz. Ebro fó mellékében Sanamis , hegys. Persiában ,,

Burgos tart.nyal határos. tetöji havaktól fénylenek.

S. Vincente, vs és kerületbéli Saneerre , 16' É. Sz. 20O

fo hely Mexico kapitánys. 30' K^H.) vs és ker.béli f&

ban Madeira szigetén.

S. Vincente de Raspig , vs Spa

nyol orsz. Valencia tart.

3200 1.

«У. Voyde Bona*, vs Francz.

felsö Loire oszt. 3300 1.

S. Vendel , vs Burkus Kir. bir-

- tokában az úgy nevezett

Vesterreichban Blies fo mel- Sancoins , vs

lett. > Chen oszt.

S. Voi/gangi tó, 1. Alberi tó. Sandao , fó Portugall orsz. e-

S. Va, ei'ói vs Navilio vizé- redetétaz Algarbiai hegyek-

nél, Vercelli urad.ban ,»Pie- bel veszi és Set u bal mellett

montHer.ben, Sardiniában. a' tengerbe szakad.

Fö temploma Sz. Agatha Sandau , életes vs Magdeburg!

tiszteletére , azért e' nevet Hercz. Jerichoviai ker. Bur-

hely Francz. Cher oszt. fek-

szik hegyen Loire fó mel

lett 2500 1. vászon és bop

mívekkel. Kornyéke a' hi

res Burgundiai borhoz ha-

eonló bort terem , mellyel

való kereskedések nagy ele

menetelekre vagyon.

Francz. orsz.

is visel

S. Yago, szálítvány ó-Cali-

forniában a' esendes ten-

ger partjain.

S. Vago, vs nyug. Indiában

S. Domingo szig.

S. Ybes , 1. Satuval.

S. Yrieux , vs Fran, felsö Vi

enne oszt. Lone fó szom-

szédjában 5000 1. kiktimár-

ságból , piskolezal valóke-

reskedésból , és porczellán

fabr. élnek.

Jegyzés: a' miittelönem

jó San alatt, alább Stent

alatt kel keresni.

Sana, fó viz Helvetiai Bern

kantonban , Freyburgfala-

it nedvesítvén az Aar Vizé-

vel éggyesül. ,

Sana, (150 21' E. Sz. 64o K.

kus Kir. birtokában Elbe

fó partján 286 h. és 1380 1.

'svámházzal. Fekszik Bran

denburg! Márknak határ-

ján, Havelber^töl egy órá-

nyira.

Sandau, helys. Cseh orsz. Pib-

ni ker. 160 h. vagyon ásvá-

nyos forrása , posztó fabr.

kobalt kobányája. Kornyé-

kében gránátot '& topázt is

találni.

Sunday , eggyik az Oí kadi szi-

getek közül Skotí.ia vidé-

,kében , hpssza 12,'. szél. i—ф

mtfdnyi , földe lapályos y

számlál 1800 lak. Jeleselr %

öblei ■. északi széltfiñ Orter-

vick , délnek pewig Rettbe-

to-Fit , 1. ezeketj

Sandeci t L Ó-SaWd ecz és 'Ujk

Sandecz.

H.) fö és rezidentiás vs Je- Sanderihausen , he lység Has-
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fetiában' , pleb. templ.mal. ée egy ЬШт^а.^ A*

Nevezetes az itt tortént

csata 1758-ban, melyben a'

Francziak a' Szbvetségese-

ken diadalmaskodtak.

Sandersleben , vs Dessaui Her.

ben 481 ház. és 1610 I. Wip

per folyó mellett, szép ka-

stélyal

vs igen gyönyßrü tájékban,

fekszik , 's régi köfallal ke-

ríttetik. Nevezetesítette e'

vst az úgy nevezett Consen

sus Sandomiriensis , mely

itt 1570-ben Cseh , luther ,

és reform. Prédikátorok ál-

tal alkottatott.

Sandfiord , fok és alkalmas Sándorfalva , mvs Nyitra Vár-

révpart Norvegiában Chri- megyében.

stiania Megyében , . Tons Sandow , • nemes vs Branden-

hegytöl délnek 2 mfdnyire, burgi Uj Markban , Stern-

mely itt az északi tenger- bergi ker. Pieiske fó mel-

be nyúlik, Kószikláiban lett , vashámorral.

ezüst bányák míveltetnek Sandrew, 1. Semendria.

Angol orsz.

Hszaposodott

Sandgate, falu es sáncz Kent ' ■ ■

tart. Angol orsz. a' tenger

partján.

Sandham , vs Angol Wight

szig.ben, hasonlónevü öböl

mellett , erÖs kastélyal,

Sandham , révpart Uppland

tart. Svéd orsz.ban Grqns-

kiär nevü világító toroiir

nyal. Itt minden Orosz bir

 

révpartlal, eggyik az úgy

nevezett 5 révpartok kozüí.

Csekély tengeri kereskedé-

sének gabona , gyümölcs,

és csemege a' tárgya.

Sandwichland, (59o D. Sz.) szi-

get déli Amerikában , egy-

nyal. Iiuuueu viu^«... B~* "

Ъ01 Finniából, ésész. tart. Sandwich stigetfe , gyön^

iövö haiók , valamint aaök fekvésü 's népes sziget

is a' melyek Stockholm- straliában a' Györgyi csa-

nehány kiálló koszikláín

kívül, örökös hóval 's jég-

gel boríttatik.

gyönyörü

sziget Au-

» , ~ —lyek Stockholm- straliában a' György

ba útaznak , megvizsgál-, tornaban,

tatnak. Sandwich szigetje, egyik az új

Sandhorst , mulato kastély Hebridi szigetek kozûl, Au-

Aurich, mellett keleti Fri- stráliában.

siában,ennekHerczefgei egy- Sandwich szigetjei, (az É. Sz.

ltor itt laktanak. 183 54' fogva egé.sz 22o 15 ig,

Sandinsel, terméketlen puszta és a' K. H. 136o tól egész
sziget Newfoundlandban , ' - ■

ész. Amerikában , N. Brit-

tanniához tartozik.

Sandomir , (50Э 41' 36" É. Sz.

390 21' 12" K. H. ) vs Au

stria! Glallicziában W>i<:b.-

sel (Vistula) fó mellett 616

ház. és 4750 lak. Vagyon

gazdag Káptalanja , kath.

Gymnas.iumja , 12 templó

me , «gjran annyi klastro-

mokkal , hegyen épült kis

erossége , szegények és be-

tégek iól elrendelt házaik,

145o ig) közel 17 szigetek

számláltatnak Austráliá-

ban , klárissal hénott kó-

eziklákkal , termékeny jó

loldel , mellyen szorgal-

masan ültetett nôvevénye-

ket iköfalas kertekben ta-

lálni. Éghajlatja ezen szi-

geteknek hasonlít a' W«st-

Indiai v. napnyugoti India

ezigetekéhez , egyenlö kör

alatt , csak hogy azoké va-

lamivel.mérséklettebb. Ter-

mékei : gabona, füszerszánv
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yams , pizáng , bananas , ч halhatatlan életét. A' töb-

nádméz, különös nagyságú bi i7közül pedig még ezek

tök , 's t. eff. Az állatok or- érdemlenek különös emlí-

szágából : sertéssel, ebek- test: Mauwi, Ranai,Moro-

kel, macskákkal, rétzékkel. tai , Woahu , Atuai , Nihi-

szép madarakkal , hallal , hau , Orthaua , Tahura ,

tekenös békával , gyöngy Morotinhi, Kahauram, Mo-

teknökkel , és az Europai- du-papapa.

ak jövetele ólta szarvas Sandiáktág , Török országban,

marhával , juhokkal , 's t, annyi mint katonai éa pol-

eff. bövelkedik. Lakosai , gari kórmányozó.

kiknek számok 4°oooo mé- Sandy-hook , vs Neu-York tart.

gyen , széptermetü, barna ban, egyes. észak Amerik.

színü , nemes indulatú , 's Statusokban , i mfd hosszú,

had szeretö emberek; ré- ift mfd széles 2500 ház. jól

s/.int foldmíveléssel , ma- fekvö , és kirakott útszák-

darászattal , 's halászattal, kal , jól épült házokkal, bô

részint pedig külombféle ostrea csiga fogással. Ige»

kézmívekkel foglalatoskod- egésséges vidékben.

nak, készítenek eperjfahéj- Sandy-Point % v. Cap Málebar ,

böl külombféle szép raj- (41o 55' É. Sz. 700 3' K. H.

zolatokkal ékesítetett ma- Greenwichtöl) fok ész. A-

teriát , szép üvegeket, kü- merikai szabad Massachu-

lombféle színü eros gyéké- sets tart.ban. * .

nyeket , mellyek tartósá- Sane, kis fó Brandenburgi kö-

gokra y finomságokra , 's zép Markban , Berlin vsá-

ezépségekre nézve minden toi harmadfél mtfdnyire

más gyéként sokkal felül- Spree vizébe szakad.

haladnak , gyongyházból Sanen, helyes mvs Bern kant.

szép horgokat, jó hálókat, Helvetiában hasonló nevü

tengeri vízból sót , \s a' t. vidékben és folyóka -mel-

Nem rég az Europaiak ok- lett; lakosi nagyobb részint

tatások ezerént alkalmas Sanen vidékének pászto-

hajókat is építettek , mel- rai , vadakkal, és külömb-

lyekkel Amerikának észak- féle madarakkal bövelke-

nyugoti részeit gyakorta dik.

meglátogatják.' Hires ten- SanfrOnt , vs Piemontban, .3750

geri úszók. Találni közöt- lakosokkal.

tökgkülön osztálybélieket; Sangaar, vs Japan országi Ni-

Ericheket, kik eggyes kerü- phon szig.ben ; ettöl a' vs-

leteknek elMjárói; birtoko- tól kölcsönözi Sangaar ten-

sokat , de az uralkodásra geri szorúlat maga nevét ,

való minden juss nélkül ; melly tenger szorúlat itt

és rabszolgákat. Minden Niphon szigetét Tschika

váratlan törtenetkor, vagy szigettöl választja.

hadakozás kezdetén, és u- Sangariak , Rasbuttekhez tar-

ralkodójok halálakor em- tozó rabió nemzet Gusora-

beri áldozatokat szoktak te félsztg.ben , innensö In-

tenni. Legna.çyobb sziget diában, Okamundeli vidék-

l<özöttök Ovaihi , melyben ben , kiterjedtek a' Kotsch

Cook 14-dik Febr. 1779-ben nevü öbölnek szigeteire is,

vesztette vala el érdemes, és innen a' hajókázásnak

és a' tudományokra nézve nem csekely ekadályokat „



's veszedelmeket okoznak.

Fôhelyek : Noangur , Feje-

áelmek lakóhelye.

Sangey , v. Macas , a' Cordil

leras bérczeknek tetös te-

teie Güito tart.ban délre ,

— 4<x> -~

a' Bors partokon , haaonTó

nevü fónak torkolatjánál »

mely kútforrása felé 9 mfd

hajókázható. Számlál loo

ház. a' helység birtokosa a*

Sestoi Királytól függ.

szüntelen havakkal 's tüz- Sangvarden , helys. keleti Frie-

okádással. siában г tempi, lakosí raar-

SangerAausen , vs Szász orsz. ha tartásból , fold mívelés-

Thuringiai ker. Harz hegy- böl , 's kereskedéabol élôd-

ségnek szomszédságában , nek.

494 ház. és 3,560 lak. Vagyon Sanka,vs Katmandu tart.ban,

e' vsnak két temploma, sa- Nepal orsz.ban Asiában.

létrom fôzô háza , rézol-

vasztó hutája , határja ga-

bonát 's bort terem.

SangAeSar , Sangvebar , San-

kebar , 1. Zangvebar.

Sangleyek , Filep v. is \tani-

liai szigeteknek lakosi Asiá- Sanna, fóvíz Bosniá

ban , a' kik t. i. Ch'in.abéli és Ver'basz fók kö

's Szerecsen szüléktól szár- '—'-

máznale.

Sangon , fó víz Piemontban ,

Turin , és' Moncalieri ko-

zött Pó vi/.ébe ömlik.

Sangro * Sangvine , fóvíz Ná-

poly orsz. innensö Abruzzo

tart. rövid folyása után az

Adriai.tengerbe szakad.

Sanguelchek , bizonyos nemzet

Patagoniéban déli Ameri-

kában.

Sanguenqres , 1 kis sziget Sar

dinia kôrnyékébén , mely-

bek *e#gyike Bizze , másika

pediglen Seragio nevet vi>

sel.

Sangüesa , Sanhuisa , Iturissa,

kis , de helyes vs Navarra

tart. Spanyol orsz. Aragon

fó mellett, a' hol evel I-

rate fó eggyesül .330 h. és

2450 lak. eczetje hires.

Sangvim , ország azon nevü

vssal tulajdon Guiñeaban ,

Afrikában.

%anguinare . fóvíz az Égyházi

birtokokban Rómái vidék-

ben, ered Bracciano tóból,

és a' Hetruriai tengerbe öm

lik.

Sanguin , helység Sesto orsz.

SankaAo, fóhelye hasonló ne

vü vidéknek Habessiniai

Mazaga tart. Afrikában 300

nádas há/ait Baasaiak , v.

is Muhamedánusokká. lett

Schangallaiak lakják.

Bosniában, Unna

izött , ered

észak nyugotról nem fnesz-

sze Verbasz kútforrásától ,

leszakadván a' hegyekröl ¿

evvel egyenlö irányosság-

ban folyik , nem sokára

nyugot felé fordúl , és No-

vi mellett az Urina vizébe

szakad. Ezen fónak vidék-

jeßen jelesebb helyek í Pek-

sik v. Pecska, Madna vagy

Medna Klis Al-helyt. Kli-

ucs v. Kuludsch erós kasté-

lyal Bosna Al-helyt. hely-

eégek Sanna vize partjain.

Osmian kis helység Kliucs-

tól észak keletnek Fomeni-

c/.'a patak me'lett Bosna AI-

Helytb. Kamen,grad az elö-

benitöl észak felé , bánya

vs , melyben ágyú golyó-

bisok bntetnek , az erreva-

ló vas szomszéd vasbányái-

ból ásatik Klis al-Heíytsb.

Kosarsa helység Sanna fó

szomszédfában , innentöl

fogva Sanna vize nyugot-

nak irányzott folyamatot

vészen. Novi vs Unna, és

Sanna vizek oszvefolyásá-

nál.

Sannio , 1. Capitanata.

Sanok y (490 33' 5" É. Sz. 390

,52' K.
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52' К. H.) ber.bëli vs Sano- je szerzojének.

ki kerül. Gallicziában San Santenay , (39° «б' E. Sz. ¿o®1

vize mellékében 2000 lak. 39' K. H.) vs Spanyol orsz*

van szépdombon épültkas- Malorca tart. 28,50 lak.

tély_a , plébán. és Gymna- Santtrno , Vaternus , fó a' Pá-

siumja. * 'p'ai 'Romagna Legatióban ,

Sanofii kerület ,' Ôallicziftbari efed az Apennini hegyek-

9 vsokat 2 külsö Vsoltkal ¿ böt* és Pó vizébe szakad.

11 mvsokat, 420 falut, 33250 SantAia, (45е íi'E. SjK.jyo 45'

ház. és 2031,50 lak. Foglái; Tt;. lt"J vs, Savoyában Ver-

Sanore, Nabobság Beïhiur tàrt< ífelli-vidékben 2840 lak. kik

északi partfán , MySóre hasznos kereskedést tiznek.

orsz.ban Ostindiábañ , fó Sarittítána , FánumS. Julianâe,

vssal 's erös kastélyal, - bis' Vs 'Spanyol orsz.' Astu-

Sansego, Dalmatiai sziget több tía tart. álkalm-as revpart-

mint 7 mfdnyi kerülettel; tal.'

földe hornokos , de még is Sàniillanâ, vs Spanyol orsz.

nem terméketlen , ¿na sze- Malorca tart. 4500 lak.

gény familiák lakják. Tá- Santitíana , vs Spanyol orsz.

lékában bü sardella halá- Burgos tart, a' tenger part-

szatok torténnek. " ' )ém ; lakosi lent és -gabo-

Sansouci , pompas Kír. muía- nát termesztenek , níarha

tó kastély Potsdámtól nem tartást , és nagy vadászatot

messze , Prusszus orsz.ban , is üznek. Vagyon révpartja.

' II. Fridriktöl építetertt. Santinu , vs a' fekete tengerea

Snnspareil , rrtáskép Zwernitz, Georgiában , Asiában, 1726-

falú és kastély Bajor orsz. ban a' Persáktól elfoglal-

Main kér. igen gyönyörü tatott* * •>

romántzos tájékban, Santo Jorgei 4 í. S. George.

Santander , Fanum S. Andreae, Smtona ,■ (43o 26' 50" É. Sz*

,1. S. Andre, 14° 19' 55" К. H.) vs Spa-

Santaren , vs Portugallia orsz* nVol orsz. Burgos tart. egy

Estremadura tart. olajfák- aíkalmae revparttel.

kal és gabonával bövelke- Santorini , (Theral V. is Cal-

dft kornyékben, Tejó folyó lista, föld alatt való tüa

mellett, 2170 ház. és 8000 által támadt sziget Török

íak. lakóhelye egy PüspÖk- orsz. Archipeíasrusban, 7—3

nek, 's külombféle tudós órányi kemiíetü ; fóldc, ám-

Társaságoknak. bát nagy részint bamubóljf

Santee , fó víz ész* Amerikai, és tejlekköböl áll , még is

- déli Carolina szab. Státus- bort , pamutot , és gaboná-

ban , több folyók eggyesü- nak külombféle nemeit jól

lések után elég széles folyó- megtermi ; számlál 1000a»

vá lészen. gorög lak¿ Révpartja nin-

Santen , Xanten , Xanthus , csen , és ugyan azért a'Tö-

(51* 4o' i&" E. Sz, 240 5' rök zsaroló hajóktóí ritkán

38" К. H.) vs Cleve Herczs. látogattatnak me? , V kí-

ben î Prusszus Kir. birto- vánt békeségben élne-fc. ' Fft

kában fekszik, nem messze vs benne Santorino. Ezen

Rajna vizétôl , pamut ma- kívül sok népes helysége-

teriát 's posztót szövö fabr. bet is találni. Leggyönyö-

születés helyè Norbertnek, tüségesebb hely ebben a'

a'Praemonstratensisek rend- ezi'getben Pyrgos helység ,

HÜR. IhX. IV. DAR« 26



4pi —

ïeltsziït bies 9ombon,mely- Saone, (a' felso) osztály; egy
н . . • _ 1 1 1 1 I_ ' ¡4. U « , ,1 ' ГА *

rol a' szigetnek legszebb

vidékeire , valamint is a'

fcórnyékezo tengerre gyo-

<nyorü kilátás szolgál. Nem

<rég e' sziget mellett fold

alatt való tüz által három

szigetkék támadtak , me-

lyeknek neveik : ó Camene,

kis Camene, és új Camene.

jSantorini , 1. S. Erini.

Santos öble , 1. S. Vincent ôblét.

Santos, helység Somogy Vrm.

Szigetj Járásban , F. U. H.

Eszterházy, 260 lak. nagyré-

«zint Magyarok 's Németek,

fekszik az Igali Esperestség-

ben ; tartozik Sz. Baláspléb.

helységhez , melynek filiá-

ja ; határja jól termö, he-

gyek éserdôk kornyékezik,

a' záporoknak nagyon ki

van téve , Szigethez 5 órá-

nyira esik.

Gantviiet , vár Scheide folyó

mellett Antverpia alatt ,

Brabantzia tart. eggy. Bel-

gyiom orsz.

Sama , kis vs Nápoly orsz. La-

voro tact. 2.500 lak.

iSaone , Araris , nagy folyó*

Fr. orsz. ered a' Vogesiai

hegységben, Wasgau oszt.

Viomenil és Darney között,

áltfutja az ö t61e nevezte-

tett két osztályokat, Cha-

tillon , Gray, és Turonne

részét a' hajdani Franche

Comte tart.nak foglalja ,

Saone, Oignon, Drugeon f.

és Amanee íóklól nedvesí-

tetik ; nagysága 84 □ mid,

300250 lak. nevezetesebb

hegyei : a' Mont Cornu , és

a' Mont S. Jean. Gaboná-

val , vassal, borral , gyü-

mölccsel , lennel , fával ,

marhával, vad&kkal 's a' t.

böyelkedik , 3 kerül. ú. т.

Vesoul, Gray, és Lure , 27

kant. osztatik, és 64ohelys.

számlál. Fö vs benne Ve

soul.

Saone és Loire oszt. a' hajda

ni Bourgogne tart.nak ré-

ezébol formáltatott , 's ma-

gában foglalja Autunais ,

Charollais , Chalonnais , és

Maçonnais vidékeit ; jele-

sebb folyói : Saone , Loire,

Artoux, Doubs , Seille 's a'

t. Nagysága 1.57 □ mtfd ,

448000 lak. Termékei kö- .

zül: bor, gabona,gyümölcs,

vas , ásványos forrásolt ,

márvány, külombféle szar-

vas marha , 's t. ef. nevé-

zetesebbek. Fel vagyon .5,

ú. m. a' Macón , Autun ,

Charolles , Chalons , és Lo-

hans'i Jter.kre , és 48 kant.

osztva , számlál' 609 helys.

Fô vs benne Macon.

vsok falait mosogatván, ez Saorgio , Saurgium vs Nizza

utolsónál hajókázható lé- Grófs. 3154 lak. és díszes

szen, innen Chalón, Ma- kastélyal.

<¿on , Arevoux vsok mellett Sdp (Nagy) magyar falu Esz-

folyván , ezeknek kôrnyé- tergom Várm. hasonló ne-

kit nedvíti, és mintegy 60

mfdnyi folyása után Lyon

falai alatt Rhone vizévei

eggyesül. Magába fogad-

7a Oignon, Tille, Ouche,

Doubs , és Ressouze vizeit,

és mesterséges- csatorna ál

tal Loire fóval kapcsolta-

tik. A' két osztályok , me-

lyelí tole veszik neveket ,

ezek :

vü Járásban , Bajnától fél

órányira , melynek filiája

220 kath. és 8.56 reform, lak.

F. U. G. Saodor. Földe he-

gyes és volgyes , ebben jó

gabona és kender , azon pe-

dig )ó fehér és veres borok

teremnek. Vagyon papiros

malma. Közel ide feksze-

nek az Öri Sápi pusztában

a' kies Román szëlo hegyek,
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es a' régi köhid , mely Ta- Soportara , vs Nápoly orszárí

tárhídjának neveztetik.

Sdp (Sári) elegyes helys. Esz.

tergom Várm. hasonló ne-

vü Járásában , az elöbbitöl

egy órányira , 740 kat luk.

és 10 zsidókkal. F. U. Gróf

Sándor. Vaffyon pléb. és i

tempi, a' mellette folydo-

gáló patak 3 Uraság mal-

mait hajtja ; tájéka igen

kies. Hires a' timsó í/.ü és

erejü sárgállós vizü kútfóje,

mely a' külföldi iievezetes

Spa vizénél semmivel sem

alábbvaló. — E' kettñn kí-

vül számosak még Magyar

Hazánkban e' nevezet alatt

«' helységek és puszták :

helységek ezek : Sáp Abauj

Várm; Alsó és felsö Sáp Nó-

hasonló nevü Herczs.ben ,

3120 lak.

Saporogiai Kotdkok , hajdan kis.

Orosz orsz.ban , és a' Kiovi

Helyt. laktak Dniester í'ó-

nak torkolatjánál. iMagok

között katonai koztársasá-

got állítottak fel , melynek

föhelye Setscha vala. , Д*

Lengyelektollleydemackek-

nek hívattaüak, és több-

szor kegyetlen puszlításo-

kat kbvettek el az említet-

tek országában ; ugyan ez-

ért 1776. az Oros/, Kormány

parл ncsola L j ára, volt lakhe-

lyekbül más tart.kra tét^t»

tek állal , és egyszersmind

volt Kormányrtndjek is el-

töröltetett.

g ádVárm. Tápio SâpPeSt Sapoichok ,~kis ker.í)éli vs R}ae-

Várm. Sáp Po/son Várm. sani Orosz Helyt. posztó 'e

más gyapjuból készíttetni

szokott materia fahr.

Sdr , Magyar falu Heves Vrm.-

Gyöngyösi Járásb. F. U G;

Sáp Szabolcs Várm. Pusz-

- ták : Heves , Borsod , Nó-

grád, és Pest Várm.kben.

Sopi , tá Tenda orsz. Senegam, .

biaban;

Saphar i 1. Dahar.

Saphat , v. Sephat , (V hajda-

ni Belhulia GalilacábanJ ,

igen elezegényedett vs Sy-

riában Akra Basaságban ,

1799-ben rettenetes foldin-

dulás által csak nem egé-

szen kohaiommá változta-

tott , most ismét felépüí ,

lakják íísidók, kik jó veres

borokat termesztenek , 's

mivel szentnek tartják e'

helyet , nevezetes fo isko-

lákat állítottak itt fel ; va-

gyon

Sapi , e,

on régi kastélya.

ggyik a' 9 Sund , vagy

Hunyadi és Nyári Uraság.

Vagyon pléb. Szentegyháza¿

Nevezetes itt Gróf Hunyadi

Fraság pinczéje , mind sok

ágazatjai , mind pedig bé-

menetelénél levó Aba Kir.

nak temetö helyérol , me-

lyet egy veres márványban

kimetszet irás ékesít. La-

kosai bort , gabonát ter

mesztenek. Gyöngyöstöl

csak 1 órányira fekszik,

Sara , folyó Pápa birtokábanv

a' Római vidékben , mely

Nápoly orsz. folyván , in

nen a' Toskánai tengerbe,

szakad. '

is tenger szorulati szigetek Sarabat, Hernure, folyó Nato

közüt keleti Indiában , ris

kásá'val és tekenös békával

bövelkedik. ' ,

Sapiente , .¿Enúsae , kis Török

sziget Candia szomszédjá-

ban.

Sapmàer , falu Groningen tart,

2070 tak.

liában , Asiában , Smírná-

nál a' tengei'öbölbe szakad.

Sarahoy , Saraboa, kis vs ész.

part|án Java szigeténekOst-

indiaban.

Saraczenusok , a>rabúl Sarakiju-

na , az az : a' napkeleti ha-

famiák; hajdan a' bol dog

■ об*



Arabiában Iakozó népség

volt, melynek tartománya

egész a' kosziklás Arabiáig

terjedett. Eleinten Keresz-

tények voltak , azután a'

Mahomet fegyveres prédi-

káczióira Mahometanusok-

ká lettek; Mahometnek el-

sö tanítványi ezekböl ál-

lottak , késôbb Abubeker,

és a' következö Kalifák ve-

zérlések alatt nagy részét

Asiának , Af'rikának , Spa-

nyol országnak, Olasz orsz.

déli részeit.Sicilia, Sardinia,

és Candía szigeteket hatal-

mok a'lá hodították. De a'

7-dik Században nagy ré

szét Asiai birtokaiknak a'

Felíete és Caspiumi tenger

vidékibôl kijövö Török

nemzetségnek kéntelenítet-

tek engedni , míglen ezek

á' 9-dik Század felé felvé-

vén a' meghódolt Szaracze-

nek vallását, a' Califai or-

«záglásnak véget vetettek

• vólna , és egy nemzetségbe

olvadtak. Ezen eggyesülés

elött , de kivált utánna vé-

"rengzö hadakat okoztak Pa-

îaestina végeft a' Keresz-

ténységnek, a' mint ezeket

a' keresztes hadak torténe-

teibol bôven ismérjük. Ké

sôbb lassen lassan a* Sara-

cenek neve feledékenység-

be hanyatlott, és helyek-

be az egész Europát ret-

tentô Tôrokség került fel-

]ül.

Saradak , 1. Senegal.

Sanidschuw a , nagy fóvíz in-

nensö Indiában , forrásút

az E. Sz. 35O és a* K. H. 78o

alatt találni.

Saragossa, Zaragossa , (41o 46'

É. Sz. 1,5« go* K. H.) régi 's

nagy vs Aragonia tart. Spa-

nyol orsz. f'ekszik igen kies

helyen Ebro fó partján ,

mellyen teres 600 Iábnyi

hosszú köhid vez-et tulsó

vidékire , 4700 ház , és 42000

lak. A* Francziá'któl szen-

vedett viszontagságai elött

számlált 2 Káptalan, 's más

17 tempi kat , 40 klastr.kal.

Vagyon foiskolája, müvek

Akademiája , gazdaság 4s

kereskedésbéli iskolája ,

gyapju , kalap , 's selyem

i'abr. széke egy Erseknek ,

és több tudós társaságnak.

Kôrnyéke jó bort terem.

Ezen vs 180Q. a' Francziák-

tól ostromoltatván , vitéa

oltalmazás után csak ugyan

SI. Febiv bévéte.tett.

Sara/sk, (55O 4/5' É. Sz. 56= 10'

K. H.) ker.béli vs Orosz bir.

Rjaesan Helyt. Osete folyó

mellett 616 faház. 8 tempi,

l klastr. és 3600 lak. kik

leginkább marhával keres-

kednek.

Sarajevo , 1. Bosna-Sarai. '

Sarakolez v. Serrawullis , (£ó-

melléki lakosok)Galam tar-

• tom.nak régi lakcisi Sene-

gambiában , a' hoi most a'

késñbb bevándorlott Man-

digói népség lakik , mely-

röl bovebb tudósítások még

hibáznak , azt azegyettud-

)uk , hogy rest , gondatlan

*s nyughatatlan lelkü em-

berekböl áll , kik Fejedel-

meket csak nem az idö vál-

tozása szerént változtatni

szokták. Csekély közöttök

a' kereskedés , igen ritkán

fs nagy nehezen hagyják el

honnyokat.

Sararnon , vs Franc. Gers oszt.

.5852 lak.

Saransk, ker.béli vs Orosz bir.

Pensa Helyt. Insara és Sa-

ranja fóknál 1200 ház. és

7000 lak. kik közt 15 szap-

panost , több tirriárt, festöt

találni ; kereskedése is nem

csekély.

Saranus , fóvíz régi Galliában,

most la Sare Triernél Mo-

selába foly , hajókázható.
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Sargpul, vs Orosz bir. Wiaet-

ka Helyt. Kama fó mellett,

fával , bárkával , és kivált

gabonával kereskedik, mely

utólsót leginkább Astra-

chánba viszi.

Sarasu , határfolyó a' nagy,

és kis Kirgisi tartom. kö-

zött Asiában.

Saratoga , Grófs. ész. Amerika

szab. szovetséges New-York

tart.ban , hasonló nevü 3000

népességü vssal.

Saraiow , Orosz birod. Helyt.

Asiában Volga fó szomszéd-

iában ; nagysága 4292 1/2 □

mfdnyi > népessége 898000

mégyen. Gabonát , lent ,

selymet 's t. ef. terem ; só

és bal nélkül sem szükolkö-

dik. Fö vsa:

Saratow , (51O 31' É. Sz.} eS~

gyik az Asiai Orosz birod.

jelesebb vsai közül Volga

fónál , sáncczal és fold bá-

styával kcrítetik , van 1 ke-

reskedö koháza, életes há-

zai , 's más kbzonséges épü-

letei , ezeken kívül 600 pri

vât házat 8000 lak. szám-

lál , kik posztó fabr. halá-

szattal , mezei gazdáskodás-

sal , hajókázással , 's m. ef.

foglalatoskodnak. Vagyon

ezeken kívül füvész kertje,

sóháza , itt egyszersmind

némely orvosi só is készí-

tetik, mely a' Seidschützi,

sóhoz nagyon hasonlit.Hon-

nyi termékeit messze tart.

nyokra , 's kivált Astrakan-

ba 's Moskvába viszi , a'

honnan ismét Persiai 's más

küiföldi portékákkal tér

vissza.

Saratowka , német szálítvány

Newa fó partján , Sz. Péter-

vári Wiburg vs fö rész szom-

ezédjában , kézmívekbftl ,

kertészkedésbôl , 's más il-

lyenekböl él.

Sorbo, Sarbova, SárosVárm.

Makoviczi jár.ban fekvö

falu Gróf Aspermont F. tT.

alatt, van egy üveg fabr.

bikfás erdóségben.

Sarca , fó Tyrolis Heroben ,

Campei hegyekben ered ,

Tarbole mellett Gard tóba

vesz , Pescheiránál ismét

ki for és Mincio nevet vé-

vén Pó vizébe vegyül.

Sarcedat , Rusibricae , vs Al

gier orsz.ban egy kastéllyal

és erös várral , Afrikai

Barbariában.

Sard, Saárd , mvs Somogy

Várm. Kaposvári jár.baú

F. U. Sonsics uraság , kath.

lak. száma 700 mégyen ;

határja jó ; fekszik Korok-

nya és N. Bajom között

Laktól 3 órányira.

Sard, Kothenmarht, Erdélyi

alsó Fejér Várm. Magyar Isfe-

ni jar.ban fekvö mvs Om-

poly fónál ; töob földes u-

rakbirják, lakosai magya-

rok , és Oláhok, részint

kath. részint ref. és nem

eggy. görögök,mindeggyik-

nek tulajdon temploma és

pléb. vagyon. Károlvárától

12 órányira fekszik.

Sard, hajdan Sardes , Asiai

Torök Natolia tart. Tmo-

lus'hegy töviben és á'nagy

Gyges tó mellékében , mel-

lyet a' Törökök Indighöle-

nek hivnak , igen régi 's

most egëszlen elpusztúlt vs,

mellynek jelenlévô omlà-

dékaï rég volt fényét nyil-

vánmutogatják. Fö vsa volt

haidan Lydia tart. Találni

helyéri 's a' szomszéd kör-

nyékben szép régiseregeket,

Mostani Sard 1 5 török guny-»

hóból álló szegény falu.

Sardica , 1. Sophia.

Sardiki\ Basaság Europ. То,

rök Bulgar-Ili tart. fö vsa

Sophia.

Sardinesbay, t.öböl Patagoniá-

ba'n Galegó fónak tor^olat-

jánál, .



Sardinia , az ó , sziget Jtözep

' ' teugeren , Afrikai partok

ifelé , Gorsikától egy szoros

út által választatik eL Fó

vizei : Thyrsus (Thyrsa)

Ternus (Fiume Aragonen

se) Soprus , Cedris (Cedro)

lakosi: Ilienses, Corsi,Ba-

leari, Sardi pelliti ; tenger

fokai: Erebantium , és Ur-

si prora. Jelesebb vsai : Ca-

laris (Cagliari) Subi Lu-

quido , OÍbia, Caput Thyr

si , Valentía, Me talla, és

Cornos

Sardinia Királyság , felsô Olasz

orsz.nak napnyugoti részét

foglalja; ész<ról Fran. Gex

tart. Genf Helvetiai kant;

pyug.ról Vallisi Helv. kant.

Lombardi Velenczei Kirs.

mellytól Ticino vize vá-

laszt ja , és Parma 's Pia-

czenzai Hercz.gel határos;

délrol pedig a- kozép ten-

gertöl i 's kel.röl Francz.

orsz.tól kornyékeztetik. Al-

litó részei ; Piémont Feje-

delemség , Savoya (Sabau-

dia) Montferrat , és Genua

fterczsk. Sardinia , és Ca-

praja szigetkékkel ; fogyott

pedig a' Sabaudiának szé-

lein fekvö nehAny helys.kel

mellyek Genfkant.hoz kap-

csoltattak , a' két Párisi

Tractatus' és a' Bécsi Con

gres 83-dik Arti. ereje sze-

rént. Nagysága 22471 OlasZ

□ vagy is 1340 német □

mt'dnyire , 's népessége 3

millio és 8x4000 re határoz-

tatik. A' Kir.nak hatalma

az orsz. gyülései által mér-

sékéltetik ; Koronája örö-

kös. Fo vallas a' R. kat-

holika. Hadi ereje tart.nyi-

nak rendbe szedések után

könyen 50000 tehet. Fö 's

rezidencziás vsa Turin. Bö-

vebb rajzolatját lásd eg-

gyes tart.nyinak leírásá-

ban , tudniillik Piémont

Fejed. Savoját; Sardinia szi-

getet, és Genua'i Herczs.

get.

Sardinia, vagy is regenten

Ichnuea, Sandaliotis , Sar

dinia Kirs, tartozó sziget a'

közep tengerben ; ki terjed-

az É. Sz. 38o 50' egész 41O

20' ig; ésa' K. H. 2,5° 40'

tól egész 27o 30' ig ; Corsi-

kával délrol határos , melly

Fran, szigettöl csak a' Bo-

nifaciói tenger szorulat vá-

lasztja ; hossza 37 , szélesé-

ge 13— 18 mfdnyi ; az egész

nagysága pedig 450 □ mfd

foglal, 520000 nyi népeség-

gel. Oblei és fokjai számo-

sak ; öblei kózül: a' Cag-

liari , Palma , Oristagni ,

Pepe 's a' t. fokok kózül pe

dig a' Lóngoni , Orsoi, Mal-

fettai's a't. nevezetesebbek.

Klimája mérséklett meleg

's igen kellemetes ; általjá-

ban egéséges is kivévén mo-

csáros vidékeit. Havat csak

magas bérczei köztt talál-

ni. Földe nagy részint he-

gyes és dombos , némely-

helett kósziklás , de mind-

azáltal termékeny a' ten

ger partokat kivévén , mel

lyek nagyobb részint ho-

mokkal fedeztetnek. He-

gyei között : Limbara , Vol-

lanova , Genargento , Ariz-

zo és Fonay legmagasab-

bak , némelyek örökös ha-

vaktól fénylenek Nevezete-

sebbfói : Oristagni ; ésFlu-

mendoro. A' természetnek

csak nem minden ajándé-

kival bövelkedik , hegyei-

bôl : ezüstöt, olmot, vasat,

magnest , kenesöt , piskol-

ezot , kristált , akatest ,

timsót, salétromot , sót ,

szép márványt alabastro-

mot, köszenet , 'st. effélé-

ket nyer ; a' nbyevények

országából terem benne:

gabona , zoldség , jó bor ,



olaj, narancs, czitrom, Ыгз-

alma, füge, 's más külömb

fête jó ízü gyümöcs , do-

hány, sáfrán 's más orvo-

si nôvevények ; fâi közül :

tölgy , dugókérgü cserfa ,

fenyöfa , 's a' t. Allatok kö-

zül találni itten : lovât ,

oszvért , szamarat, szarvas,

marhát , juhot , sertést ,

kecgkét , szarvast, vaddisz-

n<it , nyúlat , rókát , kü-

lômbféle kigyót; madarak-

ból . sast, kányát szelíd és

vadréczéket, lúdakat, 'sa't.

hallal , méhekkel 's selyem

bogarakkal is bovelkedik.

Kereskedése virágzani kezd:

■hi viszen gabonát , bort,

héjas veteményt, sót , do-

hányt , halat, bftrt, gyap-

Ï út , olajt , 's t. efélébet; be

hord az említett tárgyak

heljett nagyobb részint ké-

zimívbéli munkákat. Lak.

Szardek , kik a* hajdani

görög, Kartagói és Római

szálítványoknak maradéki,

nyelvek külombféle , né-

mely helyt Kataloniai-Spa-

nyol , legnagyobb részint

mindazáltal hasonlít a'

Toskíniai Olasz nyelvhez,

csak hogy külombféle gö

rög , Spanyol, és más kül-

földi si.avakkal vagyon ösz-

vekeverve. \' kormány 'a

hivatalok nyelve a' tiszta

Olasz. Ezen Szardek netn-

zete általjába véve kôzép-

szerii , егбз 's könyii ter-

metü , sárgásbarna szí-

nü , merész, vidám embe-

rek, 's hív barátok, de

a' gyülolségben engesztel-

hetetlenek , és bosszú ál-

lást kivánók a' haragban ;

nem méltatlanúl szemekre

hányatik restségek, kevély-

ségek , és a' testi gyönyö-

rüségekre való nagy haj-

landóságok ; de e' mellett

könyörületes, jóltévo és fe»

lebarátját segítni kész ent-

1 berek. Phantaziájok tüzes>

mellyet szikrázó szemeik is

nyilván jelent; és innen

mivel nagy részint vastag

tudatlanságban sinlödnek,

ha könyenhivöknek , vak-

buzgóknak , és babonások-

nak nevezik öket megvilá-

gosodottabb ész. "szomszéd-

jaik , nem lehet csudálni.

A' kisdedek nevelése is rosa

állapotban vagyon , a' ki

nálok irni 's olvasni tud ,

már tudósnak tartatik. De«

mindezeket Sardinia szige-

tének csak nagyobb részé-

röl, a' koznéprñl kel érte-

ni , mert vsait ki mivelb-

emberek lakják , és két U-

niversitások ékesítik. Azs

uralkodó és egyetlen meg-

szenvedett vallás a' R. ka-

tholika. A'papság nagyte-

kintetben áll ; vagyon J

Erseke , 6 Püspokje , szá-

. mos világi papjai , szám-

talan férfi és Asszony klas*

tromai. A' királyi jövede-

lem i i/t millio Lire'náí

vagy is i millio forint, va-

lamivel többre mégyen.

Hadi ereje 40000 polgárság-

ból és egynchány rendes

regementekböl ál. Tengeri

erejét egynehány kissebb

hajók állítják. Az elött itt

íakott а' К ir. is maga ud-

varával , most vissza nyer-

vén régi birtokait ismét Tu-

rinbe vissza helyheztetttf

székét. A' sziget 4 tart.ra

vagy fertályra részeltetik *

tudniillik: Cagliari, Arbó

rea, Logudori , és Gallura

tart.ra. A' partokat 44 szi-

getek kornyékezik , e/ele

közül 8 kivévén mind ki->

etlen.

Sardi béraek , magas hegy-

láncz Macedoniának ész.v

tájókiban Haemuá hegység/«~

nek ága»
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Sardval, vs Portugalliai Estre- kitftl

madura tart. ¿88 h. és 3100

lab..

Sore , vs Fran. orsz. Alsó Py-

renaei os/.t. 2100 1.

Sarend , Zarend (Serendv. Se-

reng) fö vsa kel. Persia

Sedschestan tart, széke a'

tart, fejedelmének , E. Sz.

320 io' É. Sz. 78= 45' K. H.

alatt feksT.ik.

¿árenlo , 1. Sorrento.

Sarepta , hajdan nevezetes vs

Phaeniriában Seide v. Si-

don kereskedö vs vidéké-

ben Assur nemzetség fol-

dén a' kôzép tenger part-

ján. III. Kir- 17, 9. 10. Luk.

4, 26. hires bor termesztés-

sel. Most szegény falu fogr

lalja helyét, mellynekSar-

phan a' neve , szép gyü-

mölcsös és olajfás kertjei

vannak.

Sarepta , vs Orosz bir. Sarar

tow Helyt. Sarpa fónak

Wolga vizével valo eggyej

sülésénél fekszik , 2,50 h. es

9,50 I. Lak. csupa Hernhut-

terek, kik 1765 ide szálí-

tatván , szép portékákat

pamutból, gyapjúból , se-

lyemböl készítenek. Azasz-r

szonyok szép csipkét , ki-

kornyékeztetik. Ay

mult századnak elein eg-

gyikvolt azon 8helyekkö-

zül, mellyek 1712-ben a"

Berni kant. kormánya ala

adlák magokat , és azolta

kath. és ref. lakosi egyen-

lö szabadságokkal birtak.

Most allí t ó része a* nem

rég formait S. Gallenikan-

tonnak. Fö helye.

Sargnns , Sareneyaunum , ki»

vs kies kastélyal fekszik kö-

zel Rajna fóhoz ; rég fövsa

volt a' feljebb íeírtország-

biróságnak , mellyben is

tartja vala székét az orsz.

bii'ó. Kornyékében büdös-

köves hideg forrást,,x ésfer-

döt találni.^

Sargasso , rés"»e a* Atlantiku-

mi tengernek Afrika part

ía , Capo Verdei es &' Kana-

riai szigetek között; nevét

Sargasso füvetöl kölcsönö-

zi , melly ittolly böven nö,

hogy a' hajóknak gyakran

veszodséget akadályokat

tészen,

Sargetia , fó víz Daciában,

Rhadon vizébe folyt ; ebbe

merítté Decebalus Kir. kin-

cseit , Traján Cs.tól meg-

gyôzettetvén.

varrásokat nyujtanak. Ezen Sariad, magyar mvs Bihar

portékáí^al messze levó tarr Várm. Szalantai jár.ban

tományokra terjedö keres

. kedést üz. SVhönbrunnhoz

közel hires pgéséges kutfö

találtatik.

Sarfó , helys. Pozsony Várm.

hasonló nevü iár.ban F. U.

Gróf. Pálfy. Lakosai kiknek

számok 820 mégyen, kath.

fekszik a' fehér hegyeknél,

fekszik Gyula és Remet

közott Gyepes fó mellett.

F. U. Almási Ignáczuraság

lakosai ref. kiknek is tem-

plomok kitetszö. Poslahá-

za , és jó határja vagyon.

Kanye , Varasdomb , Leel

Osy és kapitány szállás ne

vü puszták kornyékezik.

Rétsei viz nedvesíti. Va- Sárkó , régi vár'smvs Sopron

gyon postája, jó gabonát Várm. F. U. H. Eszterházy.

termo földe és szolleje.

Sargans , hajdan Grofs. ké-

söbb orsz.biroság Helvetiá-

ban Rajna fó ezomszédjá-

ban; Glarus 's Graubünden

Fekszik kis-Martonhoz 3/4

mfdre. Lak. nagy részint

kath. Bora nem rosz fek

szik az orsz. úton kies vi-

dékben.

bant. éb Toggenburg vidé- Sáriáz , igy neveztetnek né-
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melly vidékek külömbtele

Várnri. hol a' szomszéd vi-

zeknek ftIdagadásaik miait

lapálvos helyek vagynak.

Sarie, ("49o 23'" 32" É\Sz-i,5°

15' \\" K. H.i Angol orsz.

tartozó kis S7.iget kózel Fr.

orsz. partjaihoz Guernsey

szomszédjában ; hossza 5,

ezélesége 1 mfdnyi , 300 1.

inívelik termékeny foldét,

kik egyszersmind marha-

tartással , és lopva való ke-

reskedésel íoglalatoskod-

nak.

Sarlouis , 1. Saarlibri.

Sarma.ág , Sarmegen , Scher-

masi.hag, mvs Erdélyben ,

Kozép Szolnok Várm ben ,

Kraszna vize mellett , F. U.

G. Kemény. Lnh. Magy. reí.

tul. pléb. és iskolával. Zi-

láhtól 5 óra.

Sarmatia , 1) Europaea, Vis-

tula vizétol egész Pontusig

kiterjedt Dunán felül, éa

Moldvát, Magyar orsz.nak

némely részeit, egész Len-

gyel országot , és az Euro-

pai Orosz bir.nak nagy ré-

szét foglalta köreben. Jele-

eebb fóji : (Duna , Tyra)

Danaster , Dniester , Axia-

ces , Hypanis, (Bug) Bo-

rysthenes (Danapris , Dni

eper) Pantihapes , GerrhuS,

Agarùs (Schiret) Lycus,

Poretus , Tañáis (Don)kis-

sebbek: Tiarantus (Alcita)

Ordissus (Ardiskus, Argis-

c.ha) Serotus (Siret v, Mol-

dova)Porata(Pyretos, Prut)

's a' t. Hegyei : Alanni , Ri-

phaci , Hiberborei montes,

Рейсе , és Pondinus. Lak.

Bastarni , Penceni, Vene-

di , Boristheridae , Oeloni,

Budini , Scythae , Alani,

Roxolani , Jaziges , Maco-

tae, Agathyrsi, Melanch-

laeni, Tanaitae, Sancomat-

re , Hyperlioriti 'sa't. Je-

lesebb vsaik: Olbia, V, Mi-

letopolis , Ordesus, 'sa't.

2) Sarmatia Asiae; ny.ra

az Europ. Sarmatia , és Ta

ñáis vize, délre fekete ten-

ger (Pontus) Colchis, és

Iberia , kel.re Caspiumi ten-

ger között. Határa ész.ra

esméretlenek. Fó vize Ta-

naison kivül Hypanis, Rha,

Rhombites , Rhymmicus,

Duix, 's a' t. Hegyei: Riper-

borei és Riphei hegyeknek

részei; Lak. Maeotae , Pe-

rierbidi , Asaei, Alani, 's

a't. Fö lakhelyeik : Cym-

meriumrévvel, Achilleum,

Achiles templomával, Ta

ñáis «agy kereskedéssel ,

Tyrambe 'sa't.

Sármái, (kis) Oláhhelys. Ko-

los Várm. Mocsi jár.ban há-

rom hegy között ; több föl-

des urak birtoka ; vagyon

eggy. gcrög. pléb. és egésé-

ges liútí'orrása.

Sarmund , Sarament, kis vs 's

tisztség Brancfenburgi ko

zép Márkban Zauchi ker.

fekszik igen kornyékben

Sar fónál Berlintöl 4 mfd-

nyire.

Samen, Samo, (46a 54' 13''

É. Sz. 2,5= 53' SI" К. H.)

szép 's népes helys. Helve-

tiai Untervvalden kant. Aa

vizének partján, melly itt

a' Sarneni.tóból szakad ki,

2000 1. fó helye az erdö

felett levo tart.nak.

Samo , vs Nápoly orsz. hason-

ló nevü innensö Hercz. 12000

1. egy Püspökkel hasonló

nevü fó melle.tt.

Samo , fó , Nápoly orsz. ered

Samo vs vidékében , rövid

folyása után Scafati név a-

latt a' Nápolyi öbölbe sza

kad.

Sarnowa , vs, Nagy Posen Her.

ben Prusszia orsz.ban.

Паты* , Sarrastes , most Sar-

no fó víz , Pornpeja ysft

niellett ál, Italiában,



Sdro , két falu Bars Várm.

Garan fónak szomszédjá-

ban.

•Sáros Várm. , igy neveztetett

Sáros várától, Magyar orsz.

Tiszán innen lévô ker. fek-

szik ész. felölLengyel orsz.

szomszédjában ; napkel.röl

Zemplén Várm. délrôl Aba-

uj Várm. nyug.ról pediglen

Szepes Várm. kôrnyékezi, az

É. Sz. 480 44'töl 490 26' ig,

és а' К. H. 37o 17' t&l 38o

•38' 20" ig terjed. Nagy-

sága 6,5 □ mfdnyi ; hossza

8—9 szélessége 5—6 mfd.

Földe hegyes és völgyes ;

nevezetesebb hegyei: Kar-

pát hegye, melly a' Várm.

Lengyel orsz.tól választja ;

a' Kakasfalvai nagy hegy;

a' fenyofás Farkas völgye

hegy ; a* sürü erdös fekete

hegy; a' tölgy 's es erfát és

fazekaknak jó fejér agya-

got nyujtó Kassai hegy ; a'

köhegy és ennek szomszéd-

■ja a' Gaboltói hegy 'sa' t.

Kies vö!gyeit számos fók és

patakok nédvesítik , azok

közül : a' Hernád , Poprád,

Tarcza, Tapoly , Delna 's

Ondava vizei ; ezek közül

pediglen: Tarkó,, Litinye,

Székcsó 's a' t. nevezeteseb-

bek. De savanyii 's egésé-

ges kút forrásai kiváltké-

pen hireltetnek : illyen az

Eperjesi savanyú víz, melly

igen kellemes völgyben fa-

kad és magyarúl borkút-

nak is neveztetik; a' Go-

xiaszkút, vize az italra ked-

ves izü , fordésre ís hasz-

náltaf ik ; a' hires Bartfai

savanyú víz; a' Kakasfal

vai , Hosszúréti, Fôltszéki,

Bujáki 's a' t. Levegöje egé-

séges; földe meglehetös ter-

mékenységü , lennel , kerti

yeteményel 's káposztával

is bövelkedik. Barmai nem

цеп számosak, haláazatja

410 —

is csekély , de fája bñség-

benvagyon. Hajdan bányái

is nevezetesek valának a*

mint ezt a* régi arany bá-

nyáknak maradvány ai nyil-

ván bizonyítják. Lak. sok

helyen jó vásznat készíte-

nek. Számlál 3 Kir. vst , ia

mvs , 376 falukat és 13 pusz-

tákat, járása 6: a' felsô és

alsó Tarczai, Sirokai, Szék-

csöi, Tapolyi , és Makovi-

czi járások.Népessége 141400

Portáji 86. Lak. magyarok,

Németek, Tótok , 's Rusnyá-

k'ok , részint kath. és ref.

részint nem egyesült Görö-

gök. A' Kassai és Munká-

csi püspöki megyékhez tar-

tozik.

Sáros, (Nagy) régi mvs Sá

ros Várm. F. U. Gróf As-

permont; fekszik kies tá-

jékban Eperjeshez fél mfd-

nyire , omladékos vára a-

latt számlál 2950 kath. la-

kosokat, kik mesterségek-

böl , kerti veteményekbôl,

élodnek , mellyeket az Eper

jesi piaczrahordanak. Lak»

heiyül szolgál több Nemes

' familiáknak. Nagy Sáros-

nak kastélyában fogatott

el hajdan éjjel ágyában Rá-

kóczy , de azután Lengyel

orsz.ba kiszabadúlt vala%

Sáros Nagy Patak, (48o 19' É.

Sz. 39Э 14/ 50" K. H.) ré

gi, népes 's nevezetes ma

gyar mvs, Zemplén Várm.

Tokajijár.ban fekszik Lisz-

ka és Újhely mvsok között

Bodrog fónak nyugoti part-

ján kis Pataknak ellené-

ben mellyel köhidja által

közösül.F.U.H.Breczenhaim,

egykor a' Kir. kamara és

regen a'Rákoczy famil.Lak.

kozül 1100 kath. a' többi ré

szint ref. részint görög. ; va-

gyon mind eggyiknek tu-

lajdon pléb. és Ekklesiáia

tulajdon templomaikkal



- 4u -

Nevezetes a' ref. Collegyi- Ekklesiájok vagyon. Talál-

' oraja, melly hajdan aiAu- ni benne több nemes fami-

gu.stmiaüU8ok klastr. |ava- liákat , és a' Districtus ha

la. 20000 darabból álló.gaa- zat.

dag колу vtárjával 's szép Sarpana , v. Rota, eggyik az

Jtülómbféle gyüjtemény ei- Australiai Tolva j szigetek

vel. Van itt egy kalh. nem- kö/.ül.

zeti iskola is. Szebb épü- Särrancollin , к. vs Gascogne

letei a' ref. templom , a' tart.ban Fr. orsz.ban , szép

vsi kath. és volt Paulinu- márványáért , és üveg hu-

sok tempi, és az ó-hitüeké, tájáért nevezetes.

Hajdani erös és díszes vára Sarraz , kis vsés várHelvetiai

ma alig érdemel em- Waad kant.

, lítést. S/.ollö hegyeif mel- Sarreal, kis vs Spanyol orsz.

lyek nyugoti és északi kör- Catalonia tart, ieles már-

nyékeit borítják , jó bbrt vány bányákkal.

teremnek.Lakosai kézi mes- Sarria, kis vs Spanyol orsz.

terség, fold és kivált szöl- Galiczia tart.

lomí veles után élnek. Or- Sarsarding , kereskedô vs Ni-

szágos vásárjai népesek, gritzia Bambarra tart. A-

Bodrog fon túl fekszik kis frikában 10000 1. Népes vá-

Patak, alacson helyen , in,- sárt formálnak itt a' Mau-

nen nagyon ki van téve a* rok.

tavasxi áradásoknak. Va- Sanina , Sassina Bobium , kis

gyon különös birája és ta- vs Romagna tart. Pápa bir-

nácsa , de mindazáltal eg- tokaiban Sapio fó meliéké-

gyesülve van a' N. Patak- ben. •

kal , 's a' kbzönseges jöve- Sartko'éselo , pom'pás Császári

delemnek harmadából osz- mulato kastély Pétersburg-

tozik. Lak. nagy részintha- tól 3 1/2 mfd.

lászatból élnek. Sarstedt , vs Hildesheimi Fe-

Sárosd , magyar mvs» Fejér ieds. 116 h. és 740 1. ,

Várm. Magyar orsz. Çsàk- Sartene , (41® 37' 30" E. Sz.

vari jár.ban. F. U. G. Esz- 46° 37' 30" K. H.) vs és

terházy. Lak. kath. kiknek ker.béli föbely Francz. Cor-

számok 608 tészen. Vagyon sika oszt. 4000 1. Valincói-

tulajd. pléb. Fejérvárhoz 3 öböl szélein.

njfdnyire felîszik , termé- Sortie, fó víz Francz. orsz.

keriy határral. ered Somme Sarthe kör-

Sárosfalva , Sárosfa , nemes nyékében a' hajdani Nor-

helys. Pozsony Várm. Сза- mandiának szélein, áltfut-

lókozben, felsö szigeti jár. ja Maine tart. mellyben

ban , számlál 180 1. kik Mans mellett mar talpha-

rnind kath: Egyházas Gel- jókat bir, nem sokára egy-

lye pléb.nak filiája. Földe gyesül Loir fóval , és teker-

jó búzát terem. Somorjától vényes folyása után Angers

1/2 mfd fekszik. felett Mayenne vizébe sza-

Sdros Magyar Berkesz, Wal- kad , minekutána 36 mfd.

dorf. Erdélyi Kóvár Distric- nedvesített volna. Ettöl a'

tusban fekvo mvs, Somkút- fótól veszi nevét.

hoz nem messze kies dombos Sarthe , oszt. áll ez elso Main

vidékben fekszik; Lakosai tart. és Anjou tart.nak egy

Magyarok 's ref. kitnek itt részóbyl. Nagysága 110 Щ
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mfd, népesége 410380 1. mé- sített vs Genuai Herczs.ben

gyen. Gyümölcsel, fával, Szardinia Kir. birtokában,

tollas állattal , mézzel via- Magra folyókánál- 3.500 1.

, szal 's a' t. bövelkedik. 4 és egy kastélyal.

kerülette 32 kant. részelte- Sarxedas , helys. Portugallia

tik és 413 helys. foglal ; orsz. Beira tart. Lica fónál,

kerületei: Mans, Ma,mers , mellyböl itt arany mosa-

S. Calais , és la Fleche ne- tik.

vet viselnek. Fö vsa Mans. Sarzig , kis vs Serbia török

Sámente* ; Rhaetiában lakott tai4. Belgrád és Semendria

nép , hoi most Sargans. között a' Duna partján.

Sarus , Cappadociában , Co- SascMwersk , kis vs Orosz bir.

mána vson , és Camp. Ci-- Irkutsk Helyt. Jakutsk tart,

licián által a' tengerbe fó- Sásd, magyar helys. Baranya

víz. Várm. Mecsek háti jár.ban

^Sarungpur , fabrikás vs nyug. F. U. H. Eszterházy és a'

Marattok tart.nyában , in- Dombovári urad.hoz tarto-

nensô Indiában. Sok ta- zik. Számlál 370 1. kik egy-

kács lakja. nehájy ref. és zsidót kivé-

Sáivdr , magyar 's német mvs vén, mind kath. Vagyon

Vas Várm. Szombathelyi pléb. Szentegyházaf, és is-

jár.ban, Gyongyosfó part- kolája. Fekszik kies térség-

ján, holott ez nem messzi- ben Sásdi víznél , mellyen

re Raba vi/.ével eggyesíil. itt hosszú hid szolgál által,

Szombathelyhez 3 ih mfd- Pécstôl mint egy 4 mfd-

nyire. Számlál 928 kath. 1,5 nyire.

ó-hitü 136 prot. 100 zsid. Sas de Gand , kis vár Flandri-

lakosokat. Vagyon pléb. ában eggvs. Belgyiom orsz.

temploma, szép kastélya , Scheide fónak eggyik oblé-

3 raalmai 'sa' t. Földenek ben.

néhai vízáradásai ártalma- Soteno , kis sziget a' Velenczei

sok. Hajdan Nádasdy Gró- öbölben Albániának part-

f'oknak szolgált lakhelyül jain.

régi vára, mellyben jeles Sasignan , 1. Alenti szigetek.

konyvnyomtató ház is vala. Saskashawan , Saskatchiwin ,

9drvíz, fó Veszprém Várm. a' fó ész. Amerikaban a' Hud-

kikiró tóból ered; Séd.Pé- son ôblénél fekvö Chu rchill

ter 's több vizekkel öblö- erósség csatornájával kö-

sxidvén minekutánna Toi- zösül.

na Várm.ben Simontornyá- Sar*<ï várallya, Sachstein, fa-

nál Sio vizével eggyesült, lu Bars Várm. Garam. jár.

egész Tolna Várm. hosszá- bnn Vieszka pléb.nak filiá-

ban áltfutja , Pálfa , Bi- ja ; fekszik Garan fó mel-

kács , Sz. Lörincz , N. Do- lett kies két hegyek között

Tog, Kaidacs, Kölesd.Harcz lévô völgyben , az említett

Agárd , Szegár, Báttaszék hegyeknek eggyikén látni

helységek 's mvsok hátá- a' haidanl hires Sasköi

rait nedvesiti , és Battánál várnak mohos omladékait.

a' Dunába szakad. Saslawl, (49o 50' É. Sz.) vs

Sdrvíz tsatornd/a, Tolna Várm. Orosz bir. Wolhynski Helyt.

Sz. Lorinczen alól kezdödik 844 h. és 5o6o 1.

és Agárdig tart. Sanano , vs Nápoly orsz, La-

fyrzanas , Sergiona , megerö- voro tart. 361*0 1.
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Çajsari , Sa'ssaris, (39o ao' E. bé. Regenten itt tartattak

Sz. 26* 15' К. H.) fö vsa vala a' Várm.nek gyülései.

Capo di Sassari vidéknek, Sasvár, Saschin, Schoszberg, e-

Sardinia szigetben fekszik legyes lak.mvsNyitra Várm.

Sardiniának ész. nyugoti

partjain a' tengertöl mint

egy két mfdnyire, Cagliari

vstel és?.. nyug.nak 24 mfd

igen szép tájékban Torresz

fó mellett, régi köfallal 's

tornyokkal keríttetik , és

30000 1. számlál. Széke a'

Helyt nak , itélôszéknek ,

kereskedö tôrvényszéknek ,

egy Erseknek , és fö isko-

láknak. Az Érseki templo-

mon kivül még más 24 tem-

Szakolczai jár.ban F. ü. Kir.

familia. S/.ámlál 1900 kath.

és 370 zsidó lak. Nevezetea

benne Button úr karton

fabr. mellyben 250 ember

foglalatoskodik. Vagyon tu-

lajdon pléb. Szentegyhéza,

és sinagogája. Fekszik szép-

tájékban Miara pataknál

HolicshoE mint egy 3 orá-

nyira dél nyug.nak, az orsz.

szélénél. Hiresek a' Sassini

búcsú járások.

plomot, 13 klastromot , 1 Siaszbach,f&\\i Bádenben,a' fe-

Pap-nevelö házat , nemes kete erdo ny.szélén,melynél

ifiúságot nevelö intézetet ,

ispitályt , dohány fabr. 's

a' t. Számosak a' szép épü-

letei, és kôrnyéke gyonyö-

Turrene Marschal 167,5 ben

elesett, ennek emlékezetére

Rohán Cardinális 1781.b egy

pyramist emeltetett ottan.

rü mulato helyekkeí tellyes. Satabago , tart. Asiai török

Satsenagn , vs Francz. orsz. Georgiában , része Kartuel

Isere és Drac vizek öszve-

folyásánál 1250 1. kik jó

kalapokat készítenek. Itten

látni ama hires barlangot

melly Dauphin (Delphina-

tus) Francz. tart.nak 7 csu-

damívjei kozé számláltatik.

Sassenburg , helys. Arembergi

Schleiden Grófs. Jülichtñl

délnek fekszik.

Snssendoif , falu Mark Grófs.

Vestphalia Hercz. vannak

só aknai.

vagy Kartwelynek a' Feke-

te tenger partján, kel.röl

's dél kel.röl Kors és Arze-

rum tart.nyokkal határos y

fülde hegyes Caucasus bér-

czeinek ágai hasítják , Kur

vize nedvíti. Lakosai Geor-

giniak , és itt Muhameda-

nusok , termesztenek kü-

lombféle nó'vevényeket ,

bort; bö marha tartása,

's méh tenyészete vagyon.

F5 vsa Akalzighe.

SuísuoIo , mvs és mulato kas- Satadu, kirs. kozépSenegam

téllya a' Modenai Hernek;

e' vstól 10 mfdnyire.

Sdsvár , Qrosz falu Ugocsa

Várm. Tiszán innen lévo

jár.ban. Tisza mellett kies

vidékben , több földes Urak

birják. Nevezetes volt haj-

dan foldvára, mellynek dü-

ledék maradványait lát-

hatni a' Tiszában , mikor

meg apad; a* hol a' falu

regen feküdt, ottmostleg-

jobb kukoricza terem, mert

a' Tisza elrontotta , és új-

ra llover homokkal hányta

biában Afrikéban Fálem©

fónak jobb partján , szép ,

gazdag és számos mellékesr

foktól nedvítetett orsz. fol-

de hegyes 's dombos , ésbô^

termésü , de nagyobb ré-

szint még isméretlen. Fö

vsa Satadu.

Satalia , Attalia , legerosebbf

vs Karamanniában, Nato~

Hában , Asiában Török birv

ban. Egy ó-hitü Erseknek

lakhelye. Lakosai a' naígy

héség miatta' hegyeí fcözt*

mulatoznak. Bñvelkedilí
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4cz.itrommal, naranccsal 's kon,kôzép Afrikában.Szom -

a' t. kikötöje kisded. széd szigetjében jó kikötö

Satagen, Chatigan , szép es helye vagyon a' Mekkai

gazdag vs Ganges torkolat- Bassa oltalma alatt. Erre

jánál Bengala orsz.ban , jönnek a' napkeleti utazók

Ostindiában. Nigritziából f és innen Mec-

Satagura , mvs Gallicziában canak folytatják útjokat.

Czernoviczi ker. Prúth fó- Sauxire , Sedera , k. fó Fran,

nál , pléb. tempi., orsz ban , Betsri tart.ban

Satanow , (49° >5' E» Sz- 43° ered , és Cher vizébe sza-

49' 30" K.. H.) vsOroszbir. kad.

Podol Helyt. 527 h. 's 3160 Sauerfeld, 1. Zuurefeldt.

lak. Saugues t vs Francz. orsz. fel-

Satarchae, Chersonesus Taur sö Loire oszt. 2670 1;

szigetben lakott népség ha- Saukéni , tó , n. tó Semgalle-

sonló nevü vsal. ni íier.ben, % mfd hoss/.ú ,

Sateama, orsz. azon nevü vsal és 1/2 mfd széles. Földsül-

Ximo szigetben Japan bir. ledés által támadt , a' há-

ban. lóbban ház darabokat hoz-

Satillien , vs Fran. orsz. Ar- niki ; bövelkedik sokféle

deche oszt. 2000 1. halakkal.

Satlusche , nagy mellékes fója Saulgan , Sulgau , (48o 1' 7"

Indus vizének innensö In- É. Sz. 27o ia' 11" K. H.)

diában. fötisz^seg béli vs Würtem-

Sátorallya Ujhely , közönsege- . ber?i Kirs. Bodeni tó orsz*

sen csak Ujhely, mvs Zemp- Mróságban Schwarzach fó

lén Várm. Ujvári jár.ban partján 1900 1. kik nagyobb

Liszka és Velejte között. részint foldmívelésból él*

Lak. kath. C1080) ref. Oro- nek , egynehány országos

szok's Zsidók, mindeggyik vásárt és hefenként 1 ga-

felekezeínek tulajdon tem- bonás vásárt tart.

ploma. Vagyon Gymnasi- Saulieu , Sedelocus , (47° 16'

umja a' Piaristák goudvi- É. Sz 21= ,53' K. ti.) vs Fr.

selések 's tan'ítások alatt. Aranydomb nevü oszt.ban

Vármháza. A' Kif. kamara «860 1.

és más földes ùrak birják. Sault de Navailles , Saltus , vs

Satriano , vs Nápoly orsz. Ba- Francz. alsó Pyrenaet oszt.

¿ilicata tart. lakúl szolgál 2260 í.

egy Püspöknek. Saum , bizonyos mérték nej

Satteipas* , szorosút Sattel me Austriában 27.Ï font.

hegység között Szász-Mei- vagy 32 singes. 21 végposztó.

ningi Sonneberg vidékben. Saumova , 1. Böhmen.

Nem messze ide fekszik a' Sau mur, Satmurium, (47° I¿'

- határkó, melly Meining , É. Sz. 170 35/ K. H.) vs és

Coburg Bayreuth tart. vá- ker.béli fôhely Mayenne 's

lasztja. Loire oszt. Loire fó mellett

xSatzig¿ kerület, hátulsó Pome- 9600 lak. kik vászon 's zseb

raniában 27 1/4 □ mfdén kendo fahr, timársággal,

37190 lélek találtatik. Itt salétrom fñzéssel , és keres-

fekszik StargardtulsóPom- kedéssel foglalatoskodnak.

merániának fö vsa. Régi vára fogházul szol-

' Sallakem, gazdag tengeri és gal.

kereskedö vs Nubiai pusztá- Saura , Soura , kis szépen é



1

— 4i5 —

pült, jó'kereskedo vs Nato- bat sokszor a' kósziblához,

liában, Asiai Török birod. . csapja.

ban. Sausal , vidék also Staj er orsz*

Saurat, vs Fr» Arriege oszt. Marburgi ker. Sülm és Las-

■ 3500 lait. .... V nitz.fóktól keríttetik , jó

Saurits , pléb. helység Staier bort és kölest terem. .

orsz. Marburgi ker. Dráva Sausenberg , Grófs. Badeni N#

fplyó jobb partján , fekszik • Herczs. Schopfheim föhe-

Horváth ország határjain , lyevel.

Varasdhoz 3 pósta mfdnyi- Sausenberg , falu felsö Silesia-

re. Vagyon posta és vám- ban , Rozenbergi ker. van

szedö háza. Kôrnyéke jó vashámorja.

bort terem. Saussure , vs Fr, Wasgau oszt.

Saarland, (Suderland,Su»land} 2100 lak. .;

természetes állapotja sze- Sauvagere , vs Orne oszt, Fr.

rént 3 külön vtdékekre fel- orsz. ¡2600 lak. / . -■

osztatott Westphaliai Hers. Sauve , Salva, vs Fh Gard oszt.

riek eggyike ; e/.t küvetik 2960 lak.

Hellweg és Haarstrank vi- Sauvetat, vs Fr. Lot .és Garon-*

dékei. Az elsö , m'ely más- ne oszt. 2800 lak., '•.

kép Cölni Sauerlandnak is Sauvéterre , vs Fran. Aveiron

neveztetik , délnék fekszik, "Gard oszt. 3300 lak.

nagy részint erdös 's he- Sauviao , vs Gironde oszt. Fr.

gyes , vas, ólom , réz , 'а - orsz. 4540 lak. :

ezüst ásvényokkal gazdag, Sauxillcmges , vs Fr. Puy de

levegöje hidegi Hellweg vi- Dome oszt. Fr. orsz. 2080

déke gabonával , marhával, lak.kal. '. -,

's sós forrásokkal bôvelke- Sávus , l. Száva.

dik. Haarstrank magasab- Sava , kastély és urod. Karin-

Jban fekszik , termékenysé- thiában Laybachi ker. Szá-1

• ge kozépszeríi. Ezen 3 vi- va folyó partján, vas és ó-

dékból álló Westphalia En- lom bányával. *

gern tart, részével, 1 180 esz- Savane , helység Surinam Fr.

tendö ólta Cölni Ersek bir- szálitványban, déli Ameri-

tokaban volt , mellyet I, kában , nagy részint gaz-

FridrikCsász. Oroszlán Hen- dag Zsidók lakják.

rik Bajor Herczegnek szám- Savannah , fóvíz északi Ame.

kivettelése ufcán néki aiánr rika szab. szovetséges tart.

dékozott vala. 1803- ban ban, déli Caroiinát Geor-

Hassiai Darmstadthoz, most giától választja, sebes fo-

pedig a' Bécsi Congressus . lyásaés több zuhanásava-

által Burkus Kir.nak került gyon , az ész. szél. 34a alatt

. birtokába. az Atlantikumi tengerbé

Saurüssel, kôzônségesen Neuer szakad.

Bruch, veszedelmes hely a' Savannah , tengeri kereskedñ

Dunában , felsö Ausiíriában, vs északi Amerikában ,

nem messze Ens fótól , ki- szabad szovetséges Georgia

álló koszikláia miatt, mely tart. hasonló nevü fó mel-

disznó orrat képez, 'smesz- lett 220 haz. és 85c lak. szép'

szire kiterfed a' fó vízben , 's alkalmas révparttal.

itta' viz nagy erövel álthat- Savaropoli , Isgam, Sebastopo-

ván , a' többi kiskftsziklák lis, csekély hely fekete ten-

kozött, а! csekély ebb hajó- gernél Mingrelia Her.ben,



eeorgiában , Asiában.

szállítnak ki a' portékákat.

Savedy , legjelesebb vsa Bo-

mánok országának Gange-

sen tulsó félszigetben, Ost-

indiában
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Itt s6 hónapjáig, magánosa

il nemzeti öxök által fog-

va öriztetett, míglen Dec»

vége felá óz említett eszt.

ben Fontaineblau vsban

áltvitettetett vólna.

Savenay , kis vs és ker.béli fô Savoya , Sabaudia, Hercz.ség

hely alsó Loire Fran. oszt. Olasz orsz.nak^ napnyugoti

1S50 lak.

Savenietes , vs Fr. Mayenne és

• Loire oszt. a.530 lak.

Saverdun, (43° l6' E. Sz. 19Э

15' K. H.) ys Fran. Arriege

oszt. 2830 lak.

Saverne , Sabrina , folyó An-

gol orsz. Avon fóval egye-

sülvén , a' Hyberniai ten-

gerbe bmlik.

Saverne , 1. Elsaszzabern.

Savigliano , (440 3o' É. Sz. 44»

18' K. H.) vs hason nevii

tart. Piemontban , fekszik

igen kies rónaságban, 18700

szorgalmas lak. posztót ké-

szítenek, és hasznos keres-

kedést üznek.

Savignano , vs Romagna tart.

Pápa birtokaiban 5100 lak.

Kôrnyékében folyik

Savignano vize K mely a' Ve-

lenczeitengeröbölbeszakad.

Savignjr, vs Loir és Cher oszt.

2560 lak.

Savoiax , 1, Sawolax.

Savona , Sabata , nagy 's jól

megerosített kereskedo vs

Genuai Herczs.nek nyugoti

vidékében , a' tenger part

ían 10000 lak. kik fegyver,

félporczellán fabr. 's keres-

kedéssel , melynek tárgy^i

пару részint len , gyapju ,

's vas portékából áll , fog-

lalatoskodnak. Vagyon jó

oltalmazó kastélya , és al-

kalmas révpartja. Neveze-

tessé lett e' vs VII. Pius P.

fogságáról , a' ki megfosz-

tatván Napoleon által min-

den birtokaitót , ebben a'

vsban 3 esztendonél tovább^

t. i. 1809-nek Julius hónap-

íától egész 1812 évnek vég-

végsô szélén Fr. or_-z. Hel-

vetiától és Piémont Fejedl.

ségtôl kbrnyékeztetik. Tér-

sége 180 □ mídet tészen ,

mellyen 400000 lttk. talál-

tatnsk , hegyes és hideg

tart. földe kövecses , 's cse-

kély termékenyaégü, mind-

azáltal sr.ámos folyoktól

nedvesítetvén , jó mívelés

után gabonát, bort, lent,

gyümölcsöt megterem ; ie-

lesebb folyoi közül való :

Rhone, Isere, Are, Leisse ,

's a' t. Tava¿ Annecy es Bour-

get körül vagyon. Asványa

semhibá/.ik, ezüstöt, rezet,

vasat , ólmot , köszenet ,

márványt, palakövet ad-

nak bányái. , Só aknái is

találtatnak. Savoyának la-

kosi (Savoyardek) hívsé-

#ekrelees iilefcségekre,nTun-

kásságokra,és szegénységek-

re néíve hireltetnek. Nagy

számmal Fr. orsz. és más

tartományokba kivándor-

lottak élelmek keresésevé-

gett. Nemzeti nyelvek Fran-

cziához inkább , mint az

Olaszokéhoz hasonlít. Sa-

voyát Sardinia Kir.tól 1792.

elragadák a' Francziák, és

belöle a* Montblanc osztályt

formálták , kis részkéjét

Leman oszt. fúgrgesztvén ,

de 1814. Febr. hónapjában,

és lei's. Juliusban a' szövet-

séges diadalmas seregek ál

tal ismét elfoglaltatott, és

régi birtokosának az 181.Ï

évnek 20 Novemb. Párisi

béke kotés által egészlen

visszaadattatott , kívévéa

némely ceekély részeit, me-

lyek



lyek a' Genevai (Genf) kan-

tonnak engedtettek Altai,

Az egész Herczs. 6 kis tart,

ra vagyon felosztva , t. i.

tulajdon Sayoyában ,

melyhez Bugey vidékének

is kis része fartozott. b)

Chablais Herczs. c) Gene

vois Herczs. d) Maurienne

Grófs. , melyböl a' Savoyi

Herczegek eredtek, es e) a*

Faufigny Báróság. Fövsa

Chambery.

Savoyi Alpesek , 1. Alpesek.

Savu, (io° 24' го" É. Sz. 119o

26' 20" К, H. Páristól szám-

lálya) kis , Franc, orsz.hoz

tartozó Sundi sziget keleti

Indiának szélein.

Sawnna tó Habessiniában Nil

vize keresztül fojyja4.

Sawe , v. Forava , vs kelet Per

sia! Daghistan tart. Tedzen

fó kiirnyékében,

Sawi , rég fö vsa Dahomet

Neger orsz.nak a' Güineai

rabszolga partokon Afrik.

ban. Nevezetes a' Daboy

kigyónak temploma, mely

■ bálvány körül a' Houda-

noui Pap-ág , és 40 natal

leánkák végzik.a' szolgála-

tot. A' vsiak némely keres-

kedést üznek.

Sawolax , tartom. Finnland N.

Her.ben, Oros/, bir.ban , 48

mfd hosszú , és 30 széles ,

tele tókkal , szigetekkel ,

igen puszta, egy vsa Nyslot.

Sax , (38o 29/ É. Sz. 16° 9' K.

H.) vs Spanyol orsz. Mur

cia tart. 2200 lak. szomszéd

hegyén régi Szarczén vár-

nak látszatnak mohos om-

lékal.

Sax , pléb. helys. S. ^Galleni

kant. Helvetiaban , fö he-

lye a' hasonló nevü urod.

nak , mely az elött Zürich

kant. tartozott, fekszik Raj-

na folyó mellett ; ezen u-

rodalomnak bíráji regen

ten szüntelen Forsteck vá-

HÜB. LEX. IV. DAR.
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rát lakták.

Saxkidping , kis helys. Laa-

landban , Fyen Püspbkség-

ben, Dániában, gabonával

bovelkedik.

Saxmundham , helység Angol

Suffolk Grófs. 400 ház.

Saxonum insulae , Elbe vizé-

nek torkolatjánál, German

Oceanuson az Anglo-Saxo-

nes , e' kornyékben lakott

népségtol elneveztetett szi»

getek.

Snyda , Sadu , vs Prusszus

orsz. Wittenbergi Herczs.

600 ház.

Sayn-Altenkirchen , Grófs. Nas-

sau-Usingi Fejedls. Wester

erdôség szomszéd ¡ában, Sieg

fó mellett; 5 □ mtfdnyt

nagysága , 15000 lak. fog-

tal. Termékei nagy részint

ólom , vas , réz , fa , 's a' t*

Fó vsa Attenkirchen«

Sayn- Wittgenstein'i tart.nyok ,

v. is Wittgenstein! Grófs,

Westerwald ktírnyékiben.

Hassia N. Herczs.ben. Nagy

sága 8 1/2 □ mfd 15000 lak,

Folde hegyes , 's csak völ-

gyei termékenyek. Eder »

Lahn fóktól nedvittetik.

Fával i ezüst, vas, réz, ó-

lom , 's más ásványokkal

bövelkedik. Az egész Grófs.

3 familia ágra vagyon ré-

szelve : 1) a' Sayn Wittgen

stein! Fejedls. 4 □ mfdböl

áll , 6570 lak. Fö vea Ber

leburg. 2) a' Sayn-Wittgen-

stein-Wittgensteini Fejedls.

ennek térsége 4 1/2 П raf-

nyi , népessége 844o. Fö vsa

Laasphe.

Saypan , egyik a' Tolvay szi-

getek közül Australiában.

Satawa , fóviz Cseh orcz. ered

Morva orsz.nak szélein, Zo-

dian nevü hajdani Cziszter-

czita jószághoz közel Zdar*>

kó nagy tóból , és Dawle

alatt Moldva vizébe szakad.

Külombféle halakkal Ы'>-

27 _
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Veîkedik , és talphajókkal zia ,

járattatik.

iScoer , vs Franc. Finisterre

oszt. 4000 lak.

Sca/ali , vs Nápoly orsz. La-

voro tart. 2300 lak.

Qcaffa di Gunglione , Barca ,

helyt. azon nevü fónál ált-

járáseal. Terra di Lavore

tart.ban , Nápoly orsz.ban.

Itt feküdt hajdan Minturna

vs , amphitheatroma , víz-

csatornája, falai , tornyai

fenn vannak még. *

Scala , Scalea , Scalis , kis vs

Nápoly orsz. innenso Her.b.

Scala nuova , 1. Kudahasi.

Sca/dis , most Scheide í'óvía

Belgyiomban.

Scale , 1. Levante.

Scalea, kis vstulsó Calabriá-

ban Nápoly orsz. Basilicata

tart. határán , a' hol La

mo folyó a' Polycastrói o-

bölbe szakad, mely némely-

kor Scalea öbölnek is ne-

veztetik.

Sealemi , fob. Siciliában Noto

tart.Malta szig.nek elleneben

Scaleaghe, vs Piemontb. 2420 1.

Scalettenberg , ága a' magas

Sz. Gothardi bérczeknek

Helvetiában , a' Tyrolisi

határ felé terjd.

Scaloway, helységnyug. part

Ogygia , Thüle 'e t. ef,

nevet is viselt. Tulajdon

Scandinavia , Neringon ,' és

Finningia részekre oszlott.

Régi lakobi voltak: Suiones,

v. Sueones ; felsö és bebo

Scandináviában , Sevo^he-

gyen túl , északra egész je-

ges tengerig. Hozzájok tar-

toztak 1) Scandii y. Scanii,

Schonen nevü tart.ban, Hil-

lerionee , vagy Hermiones,

nyug.ra , Gutae népség dél

ie feküdtenek. 2) Sitones,

Sevo hegyen ajól, nyug.ra

és délre a' Ger. Oceántól

kornyék-eztettek : Neimgon

tart.ban, és mostani Nor-

•vVegiában; hozzájok tartoz-

tak a' Nergiusok , és Ber-

giusok ; ezek az északi, a-,

mazok a' déli felen lakta- '

nak. 3) Fennusok v. Fin-

nusok, a' Venedusok , vagy

Lieflandusok' szomszédsá-,

gában, hoi most Finnland

része. Ezek Sarmata , vagy

Germanus , v. tulajdon e*

redetüek lettenek légyen ,

bizonytalan. Scandinavia

lakosi jól értettek a' hajó-

záshoz; Királyaiknak van

nak némely nyomai. Vsaik

vagynem voltak, v. esmé-

retlenek meradtak.

jain Schetíand szigetnek , ScandinaviaiOczeàn,l.ész.Oceàn.

Main ker. 100 lak. és al- Scarba , kis Hebridi sziget Sco-

kalmas kikötö helyel. tzia szomszédjáhan 50 lak.

Scamander , (Xanthus) Troas Scarborough , fo hely Tabago

tart.ban , kis Asiában fóvíz. szig.ben nyug. Indiában.

Scanderburg , Scandrup, Scan- Scarborugh,v&YorkAngolGrófs.

derborg, vár Jüttlandiában, egy tenger meljéki köszik-

Arhuusztol 2 mtfd , igen lán 6700 1. bátorságos rév-

gyönyörüseges vízzel és er- partal, tökehal, hering, és

dôséggel valtozó vidékben, ekomber halászattal, hajóé-

tavaiban jó ízü hal fogat- pítéssel, vitorla fábr.

tatik. A' mellette fekvö Scarcie , 2 fo a* nagy és k«»

vska szorgalmas föld míve- Sierra-Leona partokon fel-

lésbñl él. sö Guineában.

Scanderon, 1. Alexandrétte. Scardi bérezek , nagy hegyek

Scandinavia, Germania trans- Görög orsz. ban , Haemussal

marina része , az Oceanus

Germanicusontúl, hol most

eggyesülnek , Macedoniát

Romaniától elválasztják*

Svecia és Norwegia , Scan- Scardenu, Skardin, vs Dal-



matiában , Chefca fónak

nyug. partján , пет niesz-

sze a' hallal bövelkedö ha-

sonlo nevütótól, i Puspok,

és számos kereskedftk lak-

ják , tin halászata neveze-

tes. Vidékében külombféle

Római régiségeket , kivált

hamvedreket, és pénzeket

találni.

Scardus , I. Argentare*.

Scarnasigi , vs Piemontban »

2600 lak.

Soarpantho, Carpathus, Török

sziget Archipelagusnak bé-

menetelénél, Candia és Rho-

dus szigetek között , na-

gyobb részint Görögök lak-

ják. Jó kiköttö heíye Porto-

gnadonak nevezetik.

Scarpa, la, fó Picardiában,

Franc, orsz.ban Aubigni ve

mellett ered , es Mortagne

mellett Fran. Flandriában

Scheldével eggyesül.

Scarpitia i kis régi vs Toska-

nai nagy Here/,; Muselana

völgyben , Apenninus hegy-

séffnek töviben. Vagyopi

pléb. erös kastélya, és köl-

csönözö háza. s 35 aozél

portékái, kivált képei nágy

beesben tartatnak.

Sceaux, helys. és ker.béli fö

hfely Fran. ors/.. Seine oszt.

1400 lak. hamis és igaz por-

czellán fabr. jó edeny ké-

szíttetik. ¡vlarha vásárjai

haáznosaki

Schcale , helys Srhvvarzburg-

Rudolstadt Fejèdlsb; köve-

ket pallérozó fabr.

Schaarup, helysi üániaiFyen

szig.ben , iskola mestereket

nevelö házzah

Schab , határbeli hely Donga

la Kir. Nubiában , timsóval

bovélkediki

Schabat i kis vs Chivai Tatár

Fejedls. 500 ház. 2000 lak.

. és 2 mecsettel.

Schabba ,.. v. a' Jakok tart.nya,

osekély tart. Aír¿k&b¿m , «z

arany partokön, tulai'dor*

Fejfdelmétôl kormányozta-

tik. Fö vsa Akrobi.

Schaben , falu Cseh orsz. EILn-s

bogeni ker. Eger fónál, sa-

vanyii viz forrása hires.

Schocken, falu és régi vár ,

melytöl a' kelet Prusszia,

Scharkeni vagy Sanllaendi

kerül.böl nevét kölfsönözi ,

nem raessze a' Curi Hafftóí

fekszik. Memelben innen,

közönsegesen hajón szoktak

iárni;

Schocken , evang. Apâcza kla-

etrom Waldeck Fejedl.ben^

melyhek Apát, v. is Feje-

delem Asszonya tnindenkop

a' Waldecki FéjedL házbók

választatiki

Schaddty , c.sopört faíu Nubiá

ban, Sennaar fovstól észak-

nyug.nak minlegy 12 mfd-

nyire. Ennek a' tart.nak

nyugoti szélein Bahr-el-A-'

biad nevü nagy fóviz- sza-

kad Nil vizébè , keleti ha-

táVain pedig Rahah Den-

derrel eggyesülve ugyan a-

zoh fóba ümlik.

Schadeck, helys; G. Leiningen-

Westerburgi urod.ban 250

lak. Westphaliában.

Schadrinsk i vs Orosz birodl-

Perm Helyt. Katarinenburg

vidékében 1000 lak.

Schadschar , v. Schedsrhar ,

tartom. boldog Arábiában^

a' tenger part|án ¿ termé-

keny 's ásvánnyal gazdagj

tulajdon Fejedelmétol kor-

mányoztatik.

Schaehnm, vs boldog Árábiá-i

ban , jól klmívelt he^yen

fékszik , Hádramant tart.

vassal és ólommal kereske-

dik. Hajdan egész Hádra

mant tart.' F6 vsa vala,

Schaeher , v. Scheer , kereske-

dö vs és révpart boldog A-

rábiábari , Schadschar tart,

némü némü kereskedést üs;

Schaennii, nagy 'a szép helys>

<¿7 *



S. Gálleni kant. Helvetiá-

. ban Linth fónál , Sz. Ago-

ston Apácza Monostorral.

ftchaerding , Scharding, vs Ba-

jor orsz. aleó Dunai kerül.

Inn fónál , igen gybnyöru

tájékban f ekszik 285 ház. éa

uooo lab. heggyel és erdö-

séggel vétetik körül. Va-

gyon plébán. егоз vára , 's

posta háza. 1809-ben nagy

liárokat szenvedett az é-

gyúzás által. Hihetö hogy

vidékében feküdt a' Római

Noreja vs.

Scheerhorn i 10185 lábnyi ma

gas hegy üri kant. Helve-

tiában.

Schaernitz , yA megerftsítetett

szoros út Tyrolisban Bajoc

orsz. határain. ;

Schaetburg , 1. Segesvár.

Schaff, száraz mértéknek ne«

me , 8 vékát foglal.

Schuffa, mvs Morva orsz.Znay-

mi ker. 1,5,5 ház. és ezékben

,54o kereezt. 's .556 zsidó lak.

számlál. Plébán. Sinagógá-

ja , és vämszedö háza va-

gyon.

Schaffhausen , eggyike Helve-

tiának mostani 22 kantoni

ko/.úl , Rajna fónak jobb

v. is északi partján fekszik,

nagyobb részint Sváb tart.

jiyoktól vétetik körül , éa

egyedül délkeletnek Helve-

tiai Zürich kant.nal, mely-

töl csak Rajna vize választ-

ja , határos. Nagysága 7 Q

mfd , melyen 27000-nyi né-

pesség találtatik. Dombos

inkább mint hegyes teres

völgyekkel változva. He-

gyei mészkovesek , találni

Ьеппек vas érczet, jó agya-

got, köszenet 'a a' t. Fol-

de általjában termékeny ,

gabopája még is kevés , de

annál bovebben terem jó

bora. Szép erdoji, bö mar-

ha tartása , hala, vadja 's

t. ef. bôségben. Lakosai

reformatusok.Az egészkant.

3 vidékre rés/.eltetik , ú. m.

a' SchaflFhausen vs , Klett-

gau , és Stein Reyettel egy-

gyesült vidékre. A* Status i

Kasszába eszlend.ként 9,327

Helv. frankot fizet , és 233

embert állít a' hadi erö-

höz. Fö vsa

Schauffhauten , Scaphusium ,

(сбэ зб' К. H. 47° 38' E. Sz.j

Rajna fó jobb partján fek

szik, holott jeles híd vezet

vala által , mely 1799. há-

boriis idokben elégett. A'

vs kozépszerü nagyságú ,

széles és egyenes útszái, ma

gas házai , 6 kapui, 3 kül-

sö vsi , és 7000 lak. vagy-

nak. Nevezetességei közi^l

való : a' 3 ref. templom , a'

tanácsház , a' só magazinu-

mok , a' Gymnasium, fegy-

vertár, árvák háza, közön-

séges polgári konyvtár.

Szomszéd Emmers nevü he-

gyen Unnoth v. Munnoth

kastélynak maradványai

látszatnak. Lakosai kert 's

szölö mívelésból, 's némely

fabr. élnek; hasznos kerês-

kedését Rajna vi/.e mozdít-

ja elo. A' vs alól mintegy

f el órányira Lausen kastély

kornyékében a' Zürichi

kant. ban találni am* hires

Rajna vize zuhannását ,

rhely Europának leghíre-

sebb vizzuhannatai kôzzé

méltán tartozik , és minden

más nézó játékot felülha-

lad.

Schagen , helys. Hollandiában

1440 lak.

Schaggas , Schaggaeh , I. Ga

gas.

Schaggerrach , 1. Cattegat.

Schagra , v. Jagra , kôzépren-

dü Kirs, abó Senegambia-,

ban, kozép Afrikában, gaz-

dag 's termékeny tartom.

szorgalmas lakosai részint.

Fulirek , részint pedig Man-



digoek.

Schach Dschehanabad , 1. Dehli.

Schani, v. Tala sziget Urmi

toban Persiában.

Schahpur, vs keleti-Maratták

tart. ban innensö Indiában,

— 421 —

vidék Graubünden Kant*

Helvetiában, Rajnának eg-

gyik forrásánál , 3 mfdnyí

hosszú , és 1 mfnyi széles-

ségü, díszes kastélyok éke-

sítik.

nagyobb részint .Afghanek Scharfbeschan, havas keleti A-

lakják, kik jó vas eszközö- siában , mely által Korea

félszigetje a' szárazzal kap-

csoltatik.

Schandau , kis vs Szász orsz,

Meiszni kerül. Elbe fónál ¿

148 ház. Lakosai gyümijlc3>

termesztéssel , vászon , fo

nal , 's félselyem kézimí-

vekkel , gabonával , és sö-

val valo kereskedéssel Tog-

lalatoskodnak. Asványos'

ferdöje nevezetes. Itten

kezdödik a' Szász országi

bérczes 's egyedííj marna*

tartásnak hasZnálható vi

dék.

ket készítnek, és azzal mesz

sze tájjékra kereskedést üz

nek.

Schafs , Neger helys. Felupek

tart, ész> . vidékében alsó

Senegambiában > hasonló

nevo tónak nyugoti széle-

in fekszík , holott az által

ellenben Gambia fónak eg-

gyik ágávctl kapcsoltatik.

Schaku , Kir.ság a' rabszolgai

partoknak belsejében felsö

Guineában.

Schalkan , falu Coburg Fejedl.

nek a/.on reszében , melyet

a' Meiningi ház bir Itz fó- Schangalldk > Habessziniának

nál , i¿oház. és 640 lak. je- északi tájékival határos1

les köszörü ко bányái van-

nak.

Schailenitó, jeles tó Mecklen-

burgi N. Hrczs.ben.

Scham , 1. Syria.

Schama , 1. Sama.

Schamachie , Chánság Schir

nemzet , részint fúggetlen-

ségben él , részint pedig Ha-

bessinia uralkodójának a-

dózik , élelmet halászatr

bol 's vadászatból keres-

nek ; a* pogányságnak se-

tétségében sinlftdnek.

wán tart. Asiában, Bakutól Schange , falu Norvégiában ,

nyugotnak feks.iik , S,che- Christianiai megyében,ma-

cki Chánság és Lesgistan gnes bányájáról nevezetes*

tart. között , 1798-diktöl Schan-ii , tartom. Chinában»

fogva Oroszbirodl. adózik. eredeti honnya a' Chinai

Fö vsa

Schamachie, v. Ó-Schamachie,

Cyropolis , némelyek Schir-

Wannak is nevezik,Bir-Saet

Schai fó mellett , 3000 lak.

kik részint Persák , részint

Tatárok , és mintegy 250

nagy nemzetnek , térségé

termékeny , hegyeiben né»

mely kék küvet találnak f*

meljyel hires porczellánjo-

kat festik , vas bányája 'a

sós tavai sem hibáznak. FI

vsa Tai-yuen^fu.

Ürmények , megiehetös ke- Schan-ton, tartom. Chinában-,

reskedésf üznek.

Schamait, Samoyitia, 1. Zmuy-

de , Smuid.

Schamo , 1. Bucharia.' •-

Schaniokmedeli , klastrom Ge-

oreriai Guria tart. Asiában.

Széke egy Püspöknek.

Schains , Schamserthal, kis szép

nagyobb részint félszig.boí

áll , mely Petscheli tenger-

öböltfil délnek fekszik ; a'

nagy Ceász. csatornán kí-

vül számos tavak , folyák ,

*s patakok nedvesítik szá*

ïaz foldét. Terem gabonát^.

dohányt i 's kivá,ltképen
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Jamutot. A' délkeletnek épült vára. Közel ide talál-

terjedö hegységéból kószén tatik a' nevezetes

ásatik. Itt látszatnak ama' ScAarzfelsi barlang , melybetk

rettenetes m-igas kosziklák, 13 ölnyi mélységü külön

melyek külsö formájoktól kulöri barlangok szép fejér

az öt lófejeknek hívattat- cseppkovekkel kirakva lát-

nak. Fö vsa Tsi-nan-fu. tatnak.

bckapan , 1. Japan. Sthat , azelött Habessiniához

Schnpinsay , Scotia mellett tartozó tartomány.

fekvó Orcádiai szigeteknek Schal-Al-Arab , . (Arabsi fó) ,

eggyike, így neveztetnek Asiai Tö-

Scharärat , eggyik a* leghatal- rök orsz.ban Tigris es Eu-

masabb Arabs nemzetek phrates yizei, minekutána

közül ; 50000 emberböl áll Kornánál eggyesültek vól-

hadi ereje. na , kifolyások a' Persiai

Scharfenberg , hegyen épült tengeröbölbe esik.

kastély Elbe vize bal part- Schatska , bánya helys. Kras-

ián j Meissen vsától 1 mfd. só Várm. ólom , réz , és va«

hajdan hires vólt , most bá- bányával.

liyájáról neyezetes. Ну ne- Schattaek , Chatawok . Tsekta-

Vü hires, vár vólt egy rész- hok v. is lapos fejüek , ész.

тЫ a' Thuringiai erdö- Amerikai nemzet, Alabama

ben is), • és Missisippi folyók között

^çharkich , tartom. alsó JEgy- fekvö termékeny tart.nyt

ptusban, három más kis- lakja , gyermekeik fejeliet

sebb tart.nyt, ú. m. Schar- lapos formára szokták nyo-

kieh, Mensura , és Keíju- mogatni , innen lapos fejü-

bieh tart, foglal magában, eknek is neveztetnek ; hadi

és a' Nil folyónak keleti erejek 4.5000 fegyveresböl

ágától , más részról pedig áll , ezen fôldrésznek leg-

a' Syriai pusztaságtól kör- m/iveltebh nemzetei köze

nyékeztetik'; így tehát al- tartoznak, a' föld mívelést

só iEgyptomnak keleti ré- és marha tartást szorgal-

szét állítja. masan üzik.»

Scharlottenburg , falu Temes Schattau, mvs Morva orsz.ban

Várm. Német lakosai gabo- Znaymi kerül. Pulka fónál,

na's bor kereskedést üznek. 268 haz. és igoo lak. plébá-

Eperjfa plántálásai jelesek. niája gazdag.

Sc/iarmbeck » mvs 261 ház. a' Schattinseln , Isles de la Tr«-

Brémai Her.ben , sok posz- sorerie , v. is a' Kincstár

tósokkal. . szigetei , (7« 23' 30" D. Sz.

Çcharnebeek , urod. és falu Ne- 153« 9' »,3/* К. H.) 6 sziget

cze vizénél, Lüneburg Her. a' Schortlandi útban , új

ben , Prussziában egy vár- Georgia vidékében Austrá-

ral. Gabona, marha, len , liában.

kendér , fa , torfá^ 's t. ef. Schauen , azelött füprgetlen

termô , .5 mfd ker.ben. " urod. Halberstadti Fejedl.

§charra- Mongolek t 1. Mongo- ség és a' Wernigerode Gróf-

liát. ' ság között, nem messze O-

§charzfels, falu Grubenhage- sterwicktól , Grotei Báró

ni Fejedls.beri , nevezetes birja ; nagysága 3/4 □ mfd,

az igen régi nyilván ezer mellyen 1 faluban , és . 3

«sztendöt.01 áUó kósziklán majorságban 1070 lak. ta
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láltatnak. Esztenflôhéli jö- Schech-Abade , kisded helyég

vedelme 12000 l'or, mégyen. kü/.ép .¿Egyptusban , Minie-

A'hasonló nevü falu distes hi Basaságban, Nil íónak

urodl.mi kastélyától ékesít- jobb partján , vagyon ben-

tetik , van benne 1 tempi. ne Derwischeknek , v. is a'

és 14.3 ház. Mahomet vallásbéliek szer-

Schauenburg , Grófs. Weser fó- zetesinek egy klastroma.

nil. Nagysága 24 □ mfd- Kôrnyékében látni ama haj-

nyi , 's népesége ,50000 meg- dan nevezetes Antinoe vs-

halad. A' Hessen - Casseli nak düledékeit.

Fejedelem , éa Gróf Lippe- Scheckel v. Schocket , (47° il''

Schaumburgi ház között 30" É. St.) magas hegy Sta-

vagyon felosztva. Gróf Lip- jer orsz. Graczi kerül. ma- /

pei Uraság 10 □ mfd 25000 gassága a' tenger színe fe-

lak. és 80000 for. évbéli jö- lett 795 ölnyire terjed

vedeltmmel bir. Földe bá- Gratztól 3 órányira fekszik,

tor nagy részint hegyes és a' hova messet , és veres

dombos , mindazáltal ter- fenyofát szolgáltat.

mékeny. Weser fón kívül Schedewict , falu Szász orsz.

számos pataktól nedvitte- Erzgebirgi kerül. Zwickau

tik; jelesebb vize a' Stein- szomszédságában, aczélmíí-

huderi tó. Termékei : ga- vei jelesek,

bonából, fából, jó legeló- Scheer , kis vs Thurn és Ta.

bol, mész 's kôszén bányá- xis Fejedelmek birtokában,

J)ól , só aknából 'et. ef. ál- Würtembergi Kir. Bodení

lanak. Marha tartása is tó kerül. a' Duna partján t

nagy hasznot hajt. Fö vsa 840 lak. Az itt levó B.Szüz

Biickeburg. templomában nagy búcsú

Çchaumburg , Grófság Nassau járások esnek ; Sz. Wilibald-

Herczs. Anhalt - Bernburg- nak fö kaponyája is itten

Schaumburg-Hoym Fejedl. mutogattatiJí.

birja. . . Scheeren , Swéd , és Finnland?

Schavnik , Tôt helys. Szepes országban lévô kñsziklák „

Várm. Tiszán innen lévô mellyek kivált Stockholm

ker. II-dikv. is Karpáthegy elött a' tengerben elszórvá

allyai járásban , Lôçsétol vannak. 16— 17 mfdnyire r

mintcgy 4 órányira. F. U. 'sa' béjárást veszedelmess»

a* Szepesi Püspök , kinek teszik.

jdiszes kastélyávai ékesíte- Scheerhorn, 10071 lábnyi ma-

tik- Pléb. tempi, és 830 kat. gas havas Helvetiai Uri

lak. számlál. Szomszéd vi- kant ban.

те lazaczot 's pisztrangot Schrftïarn , hires ásványos for-

szolgáltat. rás , és azelôtt Praemon-

Schawaniek , véd 's szôvetsé- stratensisek klastr. Bajor"

ges társai a' Mohákei nem- orsz. Isar ker.ben.

zetnek észak Amerikában. Scheffield , népes vs Yorkshi-

Schazk , ker.béli vs Orosz bir. reben Angíiában ; lakosí

Tambow Helyt. Schatscha több ezer , kés , olió , kés-

fónál , 1010 faház , 32 boit- vas csinálók , vas és aczéí

tal, 8 tempi, és 5700 lak. müvesek , nagy kereske-

kik terméseikkel , kivált déssel.

lennel némü némíí kereske- Scheherkjâf-, koröskörül pos-»

dést üzoejc. vinyoe V4 Vidini Sandsak-»



íágban, Bulgariában, egy"

hegytetön, alatta Nyssiwa

vize foly két más patakok-

kal. Azon nevü vára va

gyon.

Schetneiur , Schehrozul , vs

Turcomanniában, Asiában;

kôsziblâba vágott ház.kal ,

egy Basasággal , Curdistán-

hoz tartozik.

Scheiftenberg , bánya vs Szász

orsz. Erzgebirgi ker. csiphe,

pántlika , 's szeg í'abr. Bá-

nyái ezustöt 's vasat nyúj-

tanak.

Scheihs, tartomány fejedelmi

ravs Austriában Ens alatt ,

és a' Bécsi erdö felett levo

Negyedben , Erlaf fónak ke-

leti partján, 70 ház. Espe-

restes pléb. kastélya, 's tör-

vényszéke vagyon.

Scheidelwici , falu alsó Silesiá-

ban , Briegi ker. arsenicu-

mot készíto müvekkel.

Scheifling , falu Stajer orsz,

Judenburgi ker. Mura fó

nak szomszédjában , mel-r

ïyen itt bies híd vezet ál-

tal , vagyon pléb. és vas-

hámorja. Itt tartotta 1797-

ben 3. 4. és 5-dik Aprilis-

ben vitéz Fran. Generalis

Buonaparte fö kvártélyát,

bcheihek , 1. Seikek.

Scheiklamek , Kurdi Fejeds,

Turkomanniában.

ßchelde- Scaldis , Francz. L'

Escaut, hajókázható fó Fr.

orsz. ered. Aisne oszt. Bea-

urevoir és Bokain között

levö erdöben , 's minekutá-

ria a' Francz. ész. oszt.t el-

hagyta eggy. Belgyiomi He-?

negau (Hanonia) tart.ban

's ebböl Corede alatt azegy.

Belgyiomi Flandria tart.ba

szakad által , itt több fók-

tól ugymint Lys, Dender

's a' t. öblösittetven , Ant-

werpián alól két ágra osz-

lik; mellynek nggyike Os-

ter vagy is keleti a' másik

Wester vagy is nyugoti

Scheldének neveztetik 's

mintegy 30 mfd folyás u-

tán Houd név alatt az ész.

terigerbe szakad. Torkolat-

ía szép és alkalmas rév-

partot formál , felfelé na-

gyobb tengeri hajókat is

jó messzire elbir, S. Quen-

tini csatorna által Oise fó-

val , és ez által Seine vizé-

vel kapcsoltatik, igy f ehát

Scheide vize Loire és Rho

ne fokkal, valamint az ész. *

csatorna által Maas foval

és ez által Rajna vizével.is

közösül. Virágzó volt a' ke-

reskedés ezen a' fón szïnte

a' 16 századig, olly annyi-

ra hogy esztendonként több

ezer kereskedók borítnák

vizét ; de a' Hollandok ; sze-

rencse irigyléstól gerjesz-

tetvén , mind addig nem

nyúgottak , míglen e' 16

Münsteri békekotés 1648-

ban) bézárattatván , a' vi

rágzó kereskedésnek is vé-

ge szakadott. II Jósef Csá-

szár volt ez ujjabb idökben

az elsö , ki e' fónak nyit-

tatását sürgetta , de sike-

retlenül ; végtére 144 esz-

tendók folyása után 1793-

ban elfoglaltattván a' Fr.

által Antverpia vsa a' ke

reskedésnek nagy élómene-

telére ismét kinyittatott.

Több jeles vsok falait mos-

sa , ugymint : Cambray ,

Bouchayn , Valencienes ,

Conde, Dornick, Audenar-

de, Gent 'sa* t. Ettöl a'fó-

tól kölcsönözi vala az el-

törlött teres Fran, bir.ban

két oszt. maga nevét , tud-

niillik : a' Scheide oszt,

melly a' mostani eggyes.

Belgyiom orsz. Flandria

tart.nyának részébol állott,

¿7 □ mfdnyi nagysággal

88636440 népességgel; és a'

Scheide torkolat oszt. melly
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hez a' Hollandiai most eg- gelo földeket. >» »

gyes. Belgyiom orsz. Wal- Sehtmarov v. Jewarrow , Kirs,

cheren , déli és északi Be- Also Senegambiában , kq-

veland , Schouwen, és Tho- zép Afrikában , íejedelme

len szigetek tartoztak. és lakosinak nagy része

Scheldt/, Schellif v. Selef, Mandingoekböl áll; fö vsa

legnagyobb fó viz Algier Bruko.

ors?.. Barbariában, Titery Schemberg , kis vs Badeni N.

mocsáros videliet áltfut- Hercz. Treisam ker. Schli-

ván mint egy 40 mldnyi chem fónál.

folyás után a' kbzép ten- Schemija , eggyik a' kozelebb

gerbe szakad , minekelötte levö Alenti szigetek közül

Harlbleme, Wadel-Füddah, Asiai Orosz bir.ban.

és más fókat oblében foga- Schemnitz , 1. Selme.cz bánya.

dott volna. Schemrun , 1. Samaria. ■

Schelrjofwlt/íojra , U.stjuschna, Scheringen , k. vs es urad.

vs Orosz bir. Nowgorod WolfenhüttelHer.beo, Ném.

Helyt. Mologa fónál 4.50- h. orsz.ban , Herczegi kasté-

és 2600 1. kik külombféle lyal , Gymnasiummal ,

vasportékát készítenek. konyvtárral , sóbányával,

Sehelettiи , mvs Morva orsz. Superintendens lakhelye.

Igloui ker. 13.5 h. 's 870 1. Schenk és Schenker Stuhl, 1.

a' Teltschi uradhoz tarto- Sink , és Nagy Senki ízék.

zik , vagyon pléb. kastélya, Sche.nkenschancz, 0save rontott

és posta^iáza, r sáncz,Gravenwoord kis Raj-

Schelklingen , ("48° 22' \g* -E. na szigetben. Geldria eg-

Sz. 27Э 24' 30" К. H.} kis gyes Belgyiomi tart.ban

■ vs. Wurtemberg Kir. Duna 123 1.

melléki ker. Gróf Castel Schensen , v. Lenlan , tart. kis

birtokában , Aach nevü kis Buchariában Asiában.

patak mellett fekszik 800 Schepnenstedt , 1. Schoppen-

1. jó eserép edények messze stedt.

elhordatik. Schepze, Schepzie, vs Török

Schellenbach, falu Hassiai N. orsz. Bosnia Helyt. Bosna

Hercz. Erbachi Grófs.ban. fónál 3.50 h. és 2000 1. ha-

Vannak vashutái '6 hámor- jóép-ílésbol 's vasmüvekböl

íai. élôdik.

Schellenberg, mvs Bajor ors/.. Sthen-si , legnagyobb tart.

Salzachi ker. Aachen fó- China bir. ész.ról Mongol-

nál, nevezetesek sófozo há- sággal, nyúgotról Koko No-

zai , mellyekben a' sós vi» ri Kalmuckokkal , és dél-

Gollenbachi gazdag só ak- nyugotra a' Sifánokkal ha-

nából csévek által ereszte- táros. Lakosai az egész bir.
tik. • • ban legvitézebbek. Fö vsa

Schellenberg, 1. Donauwörth Si-ngan-fu.

és Augustusburg. Scherasu l , 1. Scheresur.

Schellif, 1. Scheldif. Scherben , falu Magdeburgi

Schilling, v. ter Schelling ,("53° Herczs. 36 h. és 190 1. 4 öl-

36' E. Sz. 23o 7' K. H.Jszi- nyi mélységü festö érez.

get Hollandia tart. Vliesz bányával.

fó által választatik Vlie- Schertet, 1. Sorbet,

landtól ; találni benne 4 Scherbro , nagy parti fó Sier-i

falut 1830 1, fó szántó le- га-Leona parlokon ielsü
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fhúneában , Schilling és S. Schevèlîngen , (52° 6/ 20" É.

' Alina fok között lévo ha- Sa. 21° 56' 14" K. H.) helys.

Son 1<5 nevü öbölbe szakad, <Jéli Hollandiában 28.30 L

ihellynek általellenében kik nagyobb részint halá-

ScVçxbro nevii sziget fek- szatból élnek. Számos tár-

sitlu'4 ° saságok jelennek itt meg

fiôhercnbèrg , helys. 's tisztség Haag vsból a' ferdés 's fris

*SehWarzburg-Sonderhause- halétel végett.

ni .Féjeds. Schibka-el-Luudeah v. EUudieh,

Çchcfeïùi Scherezur , Basa-, tó Tunis tart.nak déli vi-

ság\r£jírdistán tart, Bagda- dékibenBarbáriaban,melly-

di Baïfa alatt , helytarto tól nek kossza 4 geogr. és szé-

Iiormahyoztatik , ki alatt lessége 1 1/4 mfd felülha-

ismét kétal-heiytartók van- lad-

Пак. Fö vsa : , bchichallion , hegy kôzép Sco-

'¿Scheresüt; , kosziklán épült vs, tziában , magassága ,3564

' mellynek házai a' köszik- lábnyi.

láboí \barlangok gyanánt Schickerly , I. Gouletta.

vannak kiájva, 1,5—20 lép- Schid , mvs Toth orsz. Szerem

csôî magasságra. Várm. Illoki jár.ban 190

Qfiheri/, török pénz aranyból kath. 280 egyes. Görög és

; mint egy 3 forint értékü. 2730 rév lak. F. U. részint

^chermbreck , vs Cleve Hercz. az «ggyes. görög Körösi

nem me'ssze Lippe fótól. Püspök, részint a' Kir. ka-

Schermei tó , mocsáros hely 's mará. Az ó-hitüek egy

"falu 1850 1. Hollandiában. pléb. templommal bírnak,

ftcherscliel , omladékos tengeri lakhelye a' Várm. VBiró-

vs Algier statusban Maska- jának. Fekszik hasonló ñe

ra ¡tart. ré'vparttal és oltal- vü patak mellett a' Péter-

mazó várral. Külombféle váradi katonai vidék ha-

- vas 's aczél portékát, és tárin, Továrniktól ió egy

cserépedényeketkészit.Kôr- órányira kies tájjékban;

bayéke mellyben ьок szép Schottnak filiája , mellytöl

régiségeket találni , bo ter- 1 ify órányira távozik.

niésü. Schidlitz , Danziggal eggye-

Scheschuppe, fó Burkus orez. sült vs , 270 1.

eredetét Lengyel Rirs.ból Schidlo , falu Alsó Luzátiában

vészï, 's Memel fóval egy- Jubeni ker. Odera fónál,

. gyesül. . fö lerakodó helyek az al-

"Scheslitt , kis vs Bajor orsz. eó Luzátiai portékáknak. .

Maini ker. hasonló nevü L. Fürstenberg Luzátiában.

lús fónál 140 h. 1000 I. és Bchie , fó déli Hollandiában

egy diszes kaátélyal ; lak- eggyes.Belgyiom orsz.melly

helye a' ker.beli torvény Delft vstól Schiedam felé

széknek. ■«," folyik , és itten Maas fóvíz-

^chetchina , Negho szigetek- zel eggyesül.

nek eggyike az ész. keleti Schiedam t (51o $.4' 10" É. Sz.

Archipelaguson , 80 Orosz e'o? 3' 46'' K. H.) kis vs dé-

frnfd kérületében , hegyes. li Hollandia tart. eggyes.

• kosziklás , meleg ferdok- Belgyiom orsz. Schie fónál,

ï?eï, 17,50-ben találtatott 1504 h. és 3110 1. kik kö-

fel az OroszoktóL zött sok halász és értel-

%et¡*ve , 1. Gebe» . . \ . , mee hajóénítíi mesterek
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vannait. Pálinkát égetô há- jakból.

zainak száma többre mé- Sc/iigaruk , vs Orosz. bir^Ir-

gyen 300 nál ; hálószovés- kutsk Helyt. Lena fónáj.

sel 's más kézi mívekkel is Schiho , Neger nerazet Habes*

foglalatobkodnak. Kikötö- siniában.

I'ében 200 kisebb hajók tér- Schiki, vagy Scheki , vagy is

letnek et. Kaballa Helyt. Schiryan

Schieland , ki& vidék déli Hoi- tart, magas Kaukasus yi-

landia tart. eggyes. Bel- dékében. Fö vsa Anuschi.

gyiomorsz. Delft é* Rajna Schikoka, £15° D. Sz.} kirs.

vidékek, és Maas Yssel fák Kaffer orsz.nak belseiben

között , fô vsa Rotterdam. Manomotapa orsz. határos,

Sehiedlwicz , 1. Szydlovecz. ezüstel bövelkedni monda-

Schiejelbein , ker. béli vs Bran- tik , egyébként nagyobb

denburgi új Márkban Re- részint isméretlen.

ga fonal 238 h. és 1640 1. Schikova , tart. Sofalai parto-

kik posztó 's más külömb- hon Zambese mellékeben;

i'éle szörszöveteges fabrik. tulajdon királyától kormá-

foglalatoskodnak A' hason- nyoztatik ugyan , de a' Ma

lo nevü ker.nek nagysága nomotapai Fejed.nek szol-

8 "У2 □ mfd és népesége gálati kötelesseg« alat,t. ;

7130 lélelire mégyen. Schilda,vs Szász orez. Meiszeni

Schiepbel , fó Geldria tart. eg- ker. Torgauhoz közel jól

gyes. Belgyiom orsz. De- termö kornyékben , 138 h.

venternél Yesel íóba sza- álL »,

kad. • Schildbach, falu Stajer orsz.

Schierke, ¿o h. és ,53o 1. álló Graetzi ker. nevezetes a'

faluWernigeradGrófs.West- kobányája, mellyben a' k&

pháliai ker. bilífa erdoshe- merö agyagból all, csiga

gyektftl korülvétetett setét '* béka teknökkel öszveke-

völgyben fekszik , mellyet verve.

Bude patak nedvesit ; va- Schildberg , morváúl Schim«

gyon vashutája , olvasztó berg , kis vs Morva orsz.

kemenczéje , és két füré- Ollmüczi ker. az Etjenber-

szes malma. gi uradhoz tartozik , 282 h.

üchiermonikoog , sziget Fries- és 1720 1. számlál , esperes-

land tart. kel.nek Wad és tes plébániája és so háza

Ameland szigettftl 1080 1. vagyon.

kik ^zélyel szort házakban Schildern , mvs Austriában

laknak , és halászatot , Ens alatt , és Mánnhardts-

haiokázást 'st. efFéléketüz- berg felett lévô negyedben

riek.Ett61nyug.nak fekszik Kamp fóka mellett , díszes

Westgat, és kel.nek Boscht- kastélyal, 138 h. pléb. és

plagt, két veszedelmes ho- tôrtvényszékkel,

mok torlás. Schildesche , vagy Schildsche,

Schiers , nagy helys. Hel- mvs Ravensbergi Grofs. 113

vetiábanGraubündeni kant h. és 1500 1. 1 kath. és 1

egy pléb. tempi. , luth, templommal , világi

bchievelbein , ker.béli vs , Neu Apácza klast. lakosai sok

Markt ész. csúcssán Prusz. vásznat szüvnek. Brema és

orsz.ban, Rega vize mellett. Vlotho között lakó halá-

Lakosi jó posztót , 's más ezok itt tartiák czéhjeket.

ezerekeíkészíttenek jógyap Schilft tenger , L Aral^si ten
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ger öböl.

Schiiha , 1. Baerbaerïa.

népnek eledele Durravagy

is némely köles étek , ita-

£chilling, pénz лете: ér Schil- lok' kölesböl készített ser.

ling Kronvaluta Daniában Birtokosabbaknagy kedvel-

1 к. i d. Sch. Banco, i к. lôji a' marha husnak. Bé-

2 d. Gurr. Hamburgban es sózott teve hiissal sokszor

Lübekben 2 к. Sch. Fläm. nyersen , disznó hussal pe-

Hollandiában es A. Bel- diglen csak alattomban él-

gyiomban 14 k. Schil. Ster- nek. -

ling Angliában 28 к. Sch. Schilolo , 1. Gilolo.

Spec. Svéd orsz.ban 1 k. 2 Schiltach, vs Badeni N. Hercz.

d. Sch. Louisdor , Francz, Duna ker. Schiltach fónál ,

orsz. ban 9 ft. 2,5 к. Schil- 1850 1. Szomszéd Hohen-

ling Lengyel orsz.ban 1 d. bergnek nevezett hegyben

Schillingsfürst , helys. Bajor szép vasértz ásatik¿

orsz. Rezat ker. Hohenlohi Schimançvcze , helys. tôt orsz.

Fejed. hegyen épült várá- Péterváradi katonai vidék-

val , Wernitz fónál. ben 94 h. és 950 rácz lako-

Schilluk , Néger nemzet , 's sokat számláí. Vagyon rácz

mostani lako«ai Senaar Kir. pléb temploma, Gollubin-

s.nak Nubiában regenten czetöl 2 órányira fekszik.

Bahr-el-Abiad vidékében Schimeg , Schümeg , 1. So-

tanyáztak de 1504 eszt.ben mogy.

öszve szedvén sátorfáikat Schin , vagy Ahmed , falu

az említett tart.t , mellyet Ossetiában , széke a' sza-

még akkor is az Arabsok bad Ossiakon uralkodó

birtak , elfoglalták , mel- Chánnak.

lyért magokat Fundschi'- Schingoma , sziget Sofala par-

aknak vagy is* hodoltatók- tokon , Zambese fó torko-

nak nevezik. Hajdan po- latjának által ellenben,

gányságban éltek , most mellytöl nagyobbj részint

Mahomet vallásának tu- formáltatott.

-datlan 's babonas követö- Skhinjutaja , 1. Schudia.

}i. Tekeforma gunyhókban Schin- Schart , kis, de felettebb

laknak ; mind a' két nem- gyönyörüseges sziget Ki-

nek ruházatja egy hosszú ang-nan tart.nak tengeri

Maranti materiábói készült partján, a' kék fónak tor-

ümegböl áll , melly körüi kolatjánál számos patakok-

a' férfiak nemely övet köt- tól 's kertektöl díszesítte-

nek ; a' kozônséges asszo- tik.

nyok csak övedzöjektöl ter- Schinznach , falu Helvetiában

dig takarják mezitlensége- Aargau kant. Aar fónak bal-

ket ; az ünnepet mïnden- partján , hires ásványos-

îiap változtatni szokások , ferdökkel. A' szomszéd Wül-

éjiel zsirba mártott ümeg- peli hegyen fekszik a' ré-

ben hálnak ökör börökön. gi 's hires Habsburgi vár,

Mind a' két-nem teve zsir- mely eredeti honnya a' Fels,

ral, mellyhez czibetpety-, Austriai háznak , és Habs-,

ïwegzsirt iskevernek , szok- burgi Gróf Rudolfnak uagy

ták kenni testeket. Nagy Ose Radbot által 1020 eszt.

melegekben fordés helyet ben építetett.

egynehány akó vizet ön- Schio , (4,5° 42' 26" É. Sz. 29a

tetnek magokra. A" koz- <i' 6" K. H.) kis vs Lom-
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Jardi-Velenczei Kir. Vicen-

za tart. 400 h. es 4500 I.

selyembogár tartása nagy.

Schipiwaeérek , számos Indu-

si nemzet ész. Amerikának

belsejében mellynek 8 ágai

rievezetessebbek , ugymint:

a' Monsoniek, Nigepeniek

Algonkinek , a' tulajdoni

Schipiwaerekr Ottawaerek

vagy isSouliesok, Ottaga-

miek , Sakierek es Winne-

bagoek.

Schippenheil , Schiffenburg ,

(.56= 16' É. Sz. .58° 40' 45"

K. H.) kis vs keleti Prus-

sziában , Rastenburgi ker.

Guber fónak Alléval való

eggyebïilésénél ¿84 h. es 2070

lak.

Schiras , Sirus , (29o 30' 31"

É. S/-, alatt) fÖvsa nyugo-

ti Persiához tartozó Farsis-

tan vagy Fars (a' hajdani

Persis) tart.nak Korrem-

desche vize mellett igen

kellemetes tájjékban fek-

szik, tbbb mint 4000 h. es

30000 Persa, Örmcny, Zsi-

dó és Banjanes lakosokkal,

kornyéké a' vsnak,ide szám-

lálván t#res fás kertjeit ,

és oltalmazó várát ; l ge-

ogr. mfd foglal. Jelesebb

épületei kozülvaló: a* Kir.

Princzek palotái , és tiszt-

viselók lakjaik szép négy-

szegü piaczokkal, a' föme-

cset a' Waekil - Basar vagy

is a' fejedelmi vásár épüle-

te, mellynek szélesége 30

lábnyi , hossza pediglen

kbze 1/4 mfdnyire terjed.

Találni itt fö és al iskolá-

kat de ezek nem nagy di-

vatban vannak , egy fegy-

veresházat, oltalmazó várt

'sa't. Különös emlékezetet

érdemelnek virágzó fabr.

mellyekben igen jó üveg,

rozsa esszentia , es a' leg-

jobb elefánt csontmívek ké-

azítetnek. Kereskedése ki-

29 —
vált borral jeles. VA* vstól»

mintegy g Ángol mfd látni

kies egy kertben ama hi

res Persa Poetának Ha-

fiznak ékes sírját, mely me

ro fehér márványból va-

,gyon ki faragva és hossza»,

négyszegü koporsót képez,

ennek oldalai a' költönek

' munkáiból választottalkal-

mas versekkel ékesítetnek,

holott munkái is az olva-

sásra mindenkor jelen van

nak. A* sírt némelly jám-

bor Derwischek örzik, mert

Hafiz a' Persáktól nem csak

mint Poeta , hanem mint

szent is tiszteltetik. Kóael

ide vagyon 7 Derwischnek

ezolgáló alkalmasHeftThun

nevü épiilet vagy is klas-

strom , Chusmunak hívat-

tatott igen nevezetes fo'ld-

alattlévo halas veremmel.

A' szomszéd kis falu vidé-»

kében találni Saadi Poe'tá*.

nak sírhalmát is.

Schirnuschir , eggyik a' Kuri-

li szigetek kózül Asiában.

Sehirtingen , mvs és szoros út

Cseh ors»»ból Bayreuth Her.

ben. Ehez közel fekszik

Hohenberg vára magas he-

gyen, Eger vizénél.

Schirwan , tart. Persiában ,

hajdan nyugoti Persia orsz.

tartozott, most részint füg-

getlen fejedelmek , részint

pedig 1796 ólta Orosz bir.

alatt vagyon. Fekete' ten-

gertöl , Kaukáziától és Per-

siai Mogan 's Ghilan tart.

nyoktól kornyékeztetik ;

földe részint hegyes , és né

melly helyeken terméket-

len , és részint lapályos,

gabonát 's bort böven te-

rem , gazdagsága selyem-

bol,sóból, büdöskoböl és

gyantából áll. Schirvan .5

Chánságokat foglal magá-

ban , ugymint a' Derbenti,

Kü-kai, BakuijSehamachiei,
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és Scheki vagy is Kabalai Schladen, pléb, helys.Hildes-

Chánságokat. ! heim Fejeds.ben Oker fó-

Schirwind , 540 46v 6'' E. S.z. nál 1,53 h. es 900 1. bib ío-

40o 51' l.j" alatt) vs kele- nállal kereskednek. Ke.t

ti Prussziában , Insterbur- temploma vagyom

gi ker. Scheschuppe , és Schladming , mvs Stajer orsz,

Schirwind fók között , 130 Judenburgi ker. Ens fó mel-

h. és 1330 l. kereskedésból lett*ióo h. Vagyon pléb.

tengödik» Kôrnyékezô magas hegyei-

Sehiadra, Wolga fónak mel- ben kobalt értz 's vas bá-

lékes fó vize Orosz. bir. nyák míveltetnek \. kénye-

SchiidaA, Szistowa , nagy vs sö ereket is találtak.

Török orsz. Bulgaria tart. Ssklagender/', L Szalpk.

Nicopoli Basaságban a- Du- Schlatt, (Si:hlany,Slana}(5oe,

11a mellett igenkies vidék- 14' 18" E. Sz. 32o ß' 10" K¿

ben 4000 h. és ai 000 1. kik H. alatt) hajdani Kir. most

bprrel, 's pamuttal keres- Gróf Martinicz ura¿. béli

kednek. Az Austriai és Tö- vsa Cseh orsz. Rakonitzi

rok bir. között köttetett ker. az ugy nevezett ve-.

1791-diki békesség által ne- res patak mellet 495 h. és

vezetesítetett. 2410 1. köfallal 's sáuczal

Sehitomir , ib vsa Orosz bir. kerittetik , mellyeñ 3 ka-

Wolynsk Helyt. Téterew puk nyilnak, Çôbb kath*

fónál 1820 h. temploma, egy Sz.'Ferencz

Schinfc , fó Oláh orsz. ered Szerzetesek kJastr. Piaris-

Erdélynek határain, és del- ták Colíegyiuma kik

felé fatván a' Dunába sza-> egyszersmihd gondotvisel-

kad. nek a' Gymnasiumra • és

Schiumla, vs TÖrök- oisz. Bul- nemzeti iskoíája ^vagyon ;

garia tart. 12000 1. lakosi részint harisnya és

Schkeuditz, vs Szász orsz. Mer- posztó készítésbol , részint

aeburgi Megyéb. a' fehér pediglen földmÄ/ele'sböl 's

Elster fónak' szomszédjá- marha tartásból élnek.

ban , 323 h. és 1500 1. Schlünders , helys. Bajor orsz¿

ScAacA««u>a/d,(Schlaggenwald, Inn ker. a' tart. béli tör-

Csehült Slawkow) szabad vényszék lakja.

Kir. Bánya vs Gseh orsz. Schlangenbad, Çarlsthalerbad,

Ellnbogi ker. 4.5*5 h; ea 3*°,° egéséges forras Katzenel-

1. Nevezetesek rain bányái- lenbogi al'sóbb ker. Lan-

meilyek az Angol czin után genschwalbachtól 1 órányi-

legjobb czint nyújtanak e- ra magas es erdö» hegyek

gész Europában , olma is " között kies mély völgyben>

«legendö. Lakosai földmi- ferdö íntézetei szépek.

velést és gyapjuszôvést is Schianstedt, falu {Halberstadti

iiznek. Vagyon espersstes Fejeds.ben 175 h, és 870 I.

pléb. temploma. kik között 24 takács talál-

Schlackenwerth, he.lyesen epült tatik.

vs Cseh orsz. Ellnbogi ker. Schlapartitt , vagy Lopenitz,

цгб h. dupla várral, díszes mvs Morva orsz. Brünni

mulató kertekket , éé pleb. her. 132 h. 900 t. és pléb.

templommal. Hasonló ne- templommal.

Vil Majorât urad.hoz tarto- écñlawe , ai' 31" É. Sí.

*ik. Lakosav foldmívelést alatt) vs tulsó Pomníerá-

és más vsi míveket úznek. niabao haeonló nevu Iter.
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Wipper, fó szomszédjában,

vászonnal , fával , 's hamu-

val kereskedik.

JSchlawe , vs Abó Silésiában

Glogaui ker. hallal boveí-

kedö nagy tó mellett 110

b. és 59,5 1. posztó készítés-

sel keresik élelmeket.

Schlaweniig , nemes helys. fel-

sö Sileziában Tostni ker.

6o h. 4oo 1. Hohenlohi fe-

íed. kastélyával \s vadas

kertjével. Közel szép kalán

fabr. vagyon.

Schlawi kerület, tulsó Pomme-

rániában , nagysága 27 □

mfd mellyen 32400 I.szám-

láltatnak ; fö vsa Rügen-

wa.ld.

Schledehausen , pléb. falu Os

nabrück fejeds.ben 200 h.

és 1 kathol. Szentegyház-

fcal.

Schleie, tengeröböl Scheswig

vidékében a' keleti tenger-

ben.

Schleiszheim , Kir. mulato kas-

tély Bajor orsz. München

töl 1 \fi órányira , több

díszes épületek , képes tor-

náczok , vadaskertek , és

970 lépésnyi hosszú sétáló

hely , mellynek végén a»'

helyes Lustheimi épület ,

díszesíti kôrnyékét.

Schleid, fö vsa Reusz-Schle-

itz fejeds'nek 500 h. és.3000

1. lakhelye a' Grófnak ,

posztó , pamut , és más

Szörmateria kézmívei van

nait, /

Schlemmo , 1. Garni tó.

Schlesien , 1. Silesia.

Schleswigia , vagy is déli Jüt-

landia, Herczs. Dániaorsz.

Eider fó és egy csatorna

éltal választatik Holstein-

tól, deltöl ész.nak vett hosz-

szasága 18 mfd , szélesége

némely helyeken 13 mfd,

és az egész térsége 165 □

mfdre mfdre mégyen ; né-

peeége 2783,59 lélekból áll.

Földe' nagybbb réseínt ta«

pályos ; nyugoti széle bö

termésü 's igen alacsonyan

fekszik olly annyira hogy

19 lábnyi magas tôltés ái-

tal kénszeríttetnek ezen

vidékeket oltalmazni a' héV

hato tenger eilen ; keleti

széle magasabb 's dombos»

¿zámosak apró erdóségei ,

szorgalmasan míveltetik.,

és termékeny; kózép vídé^

ke nagyobb részint pusz-

taság. Lakosai : Jüttek, AÍ-

Szászok, Frisiaiak , Nord-

stadban Brabantiaiak , és.

Friedrichstadtban Holland

szálítványok is találtatnak

Terméseii gyeptözeg (Torf)

marha , hal , vadak , osz-

treacsigák , kevés gabona ,

komló 's héjas vetemények.

Az egész tart. 18 trsztségeft4

re részeltetik , és Holzátiá-

val (Hohlstein) egy Hely-»

tartótól igazgattatik' , ki-

nek kczonséges lakása Got-

torf várában vagyon, Fö

vsa

Schleswig, 540 ó*' 15" É. Sz4

270 U' 30" K. H.) keleti

tengernek Schley nevü ob

le mellett 1280 h. és ,560o 1*.

3 templommal, 2 klastrom-

mal. Vagyon 1 árvákházay

1 siket némák intézete y

káptalan 's deák iskolája ,

Apácza klastr. munkás '9

kolcsönözö háza*s a' t. Fab4

ril;ái szép patyolatot , kü-

lümbféle gyapjú matériát

fonalat , csipkét , és hamis

porczellánt nyújtanak. Ha*

lászat}a )6l fizet ; kereske-

dése ismét lábra кар , a' vs

4—5 tulaidontengeri hajok-

kal bir. Kornyéke sok szép

természéti javakkal ruház-*

tatik. Szomszéd öble , tor-

kolatjának mélytelensége'

miatt, a' hajokázásra al-

kalmatlan. Ezen öbölnek*

eggyik szigetjében fekszik
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. Gottorf kis vara , melly la- gyonyörü küátása vagyon.

liúl szolgál a' Helyt.nak és Schlieri tó , Bajor orsz. Isar

a' tart.- Collegyiumának. Iter. 3/4 ora hossza , és. 1 1/2

Schlettau , kis vs S/.ász orsz. or. széles. mélysége pcdig

Erzgebirgi keriil. Tschopa 168 lábnyi , fenekét az úg.y

fónál, kir. díszes mulato , nevezett gyöngyteknäk bo

's vadász kastélyal. , ■ . rítják. Beiöle Schlierach fó

Sehlenst adt , Seiestadium, (E. szakad ki , melyben gyön-

Sz. 48o 17' K. H. 2.5° il'). he- gyöt talAlni, Gemünd hely-

lyesen épült vs és vár Fr. seg alatt Mansfall vizébe

orsz. also Rajna voszt. Ill omlik. n'

fónál 850 ház. és 6900 lak. Sohlirf, falu Fulda Fejedlsb.

Innen egész Raináig mocsá- só aknáia jeles.

ros tájékon menvén keresz- Schlitz, Grófs. felsö Hassiai

tul az országútja 34 híddal Hercs. 3 ß/4g] mfdpyi nagy-

vagyon felkészítve , ez ve- sága , melyen 6900 lák^^a-

zet Franczia orsz.nak egy- láítatnak Hasonló nevü vsa

szersmind belseibe is. Bor- Altfeld fó mellett fekszik.

ral való kereskedése nagyra Schlochau , (É. Sz. 53b 40' 10"

mégyen. , K. H. 35Э 1' 40" alatt) vs

Schleusingen , (E. Sz. 50o 55' nyugoti Prussziában Koni-

K. H. a^P 49') vs Henneberg tzi kerül. tó mellett 137 Tr.

tart. Scrileusze fó mellett, és 1070 lak. kik kozott. sok

314 ház. és-iioo lak. kik fá- zsidó ; nagyobb részint ke-

val kereskednek , és gyap- reskecjésból élnek.

ju materia, réz és vasmí- Schlägel , Praenxonstratensis

vekkel foglalatoskodnak ; klastr. Ens, felett levo Au-

Gymnasiumia, és papiros striában Mühltferftályb'an ,

malma vagyon. fekszik Cseh orszl felé Mühl

Schleuste , folyó Henneberg fónak északi partján.

tart. ered a' Thuringiai er- Schlappe, lengyelül Sczloppa,

dôségben, és Themar szom- {53a F> 25" É. Sz., 33O др'

szédjában Werra fóval egy- К. H. ) nemes vs nyugoti

gyesül. • Prussziában , Mühlteieh ne-

Schlichtern, Schlüchtern, So- vü víznél 170h. és 1150 lak.

litaria, kis vs Hanaui Grófs. 's posztó szovéssel. <

Kinzing fónál, vagyon ref. Sehloszberg , 1. Deva. {<

Gymnasiumja. Schlubbe , kis folyó Branden-

Schlido, kis vs Lombardi Ve- burgi kbzép Markban, Spree

lenczei Kir. Vicenzai tart. és Oder vizek küzott folyik,

lakosai posztóval és borrel Mühlrose mellett Iév& ta-

nagy kereskedést üznek. vat formálja, ugyan° ott

Schliefen , kis vs Burkus orsz. találtató csatorna mellett

Wittenbergi Hercz. Schlie- lévo árkokat vizzel tölti,

be fónak a' fekete Elster- és végtére az ú] árokkal O-

rel való eggyesülésénél 160 dera vizébe szakad.

ház. és 1000 lak. ' Schluckenau , Schlottenauy (E,

Schlierbach , v. Mariensaal , Sz. 51o o' 30" K¿< H. 32o 6'

Czisterczita klastrom Ens 30" alatt) mvs Cseh orsz.

felett levó Austriában , a* JLeutmericzi ker. 390 h. és

Trauni negyedben, fekszik 25.50 lak. Vagyon esperestes

kies dombon , melyrel a' pléb. tempi, vára , vámhá-

Kren-völgyi tájékra igen za , és vásznat izövö seékei.

Schlüchtern,
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Schlüchtern, 1. Schlichtern, pléb. és tempi. бг!й 's fa-

•Schlüsselburg , (É. Sí. .59° /58' rész malma , vashámorjay

15" К. H. 48° 41' alatt) ker. szép erdôsége. F. Ü. G. Csá-

béli vs és vár Pétervári ky. Azelott itt vólt ь.' sö

Helyt. Orosz bir.ban fekszik hivatal is, de nem rég Ig-

Katalin szigëtjén Newa fó- lóba tétètett által.

nak a' Ladoga! tóból való Schmelzhütten, falo Karínthiá-

kifülyásánáT, 406 f'ah-lz. és ban, Villachi ker. Dráva

Î120 lák., czicz müvtkböl ¿s mellékében , bUdöskö 's Ve-

alászatból élnek. rès réz cdvasztó hu'ákkal.

Schiüjsel/jurg , mvs. Mindeni Schmidmühle , mvs Bajor orsz.

Fejedls. Weser fó partján , Regeni ker. Vils és Lauter-

145 ház, és 740 lak. barb, to к között , komlóval

Schmale Aue , folyó Lünebur- bftvelkedik.

gi Hertz. Ш)1е szomszédjá- Schmieda , kis fó alsó Austriá-

ban fered , és Jestenburg fe- ban, északról keletnek foly,-

lett a' tengerbé ¿zakad. és Schmieda kastély'sTrieb-

Schmalenbèrg , v¿> Hassia West- eisen között a' Dañaba sza-

phalia Herczs. Leune4 fónál kad; . , ...

Ijji h» és 780 lak. Schmiedeberg ; szabad bánya

Schmalkalden , Hassiai - Cassel 's kereskedö vs abó Sileziá-'

urodal. Henneberg tartom. ban , Hirschbergi ker,ben ,

nagysága 5 i/î Q mtföld Schneekuppe fónak keleti

népessége. 32iao-re ; és év- partján , 56.3 haz. éá 3800

béli jövedelme 175000 for. lak. kik nagyobb részint

mégyen. Fovea kovácsok , lakatosok, pus-

Schmalkaldert , (É. Sz. ,50° 44^ kacsév öntok , mivel kör-

36" К. H. 28° 6' alatt) Thu- nyékè vas érczel Ijöyelke- ,

ringiai erdonèk töviben , dik ; karton, patyolat 's vá-

Schmalé pataknál fekszik, szon takácsok, és äz emlitett

1000 ház. és .5900 lak. kik vászon matériákkal jelesr

közül 170 zsidó ; számos fa- kereskedést üz. Pléb. kath.

brikáiban, vaá, áczél, fegy- a' luth. 1 temploramal bir-

ver , gyapjú portékák , és nak. .

szép tajték pípák készítet- Schmiedebetg, vs Prusszus orsz,-

nek. Van 1 árvák 's szegé- Vittenbergi Herczs. 250 h.
• hyek ¿ondot viselô intéze- és 1200 lak. hégyekkel kör

te, ispitálya, gabona csür- , nyékèztètik.

fe , éá kornyékében só ak- Sichmiedeberg i kis bánya vS

nája, Nevezétessé lett e' vs Szász orsz. Èrzgebirgi ker.

a' Német ofszági protestáns egy vashámorral. .

Fejédfelmektól i^i-ben köt- Schmiegel ; VÄ Burkus orsz.

tetett Smalkaldi ezovetség tartozó Posen N. Hercs. 318

által. "... ház. és 5¡$oolak.kik között

Schmeckte y Ácidulae Smécta- számosak a* posztó csiná-

h'ae i falu Paderborn!. Feie- lók.

dels.ben , jó savanyú víze Schmitten , mégerosített vs és"

nevezétes , melynekfóbb kastély Orosz birod. Lief-

forrása Metterbrunnák hi- land Helyt. környeke igen

vatíatik. posványos.

Schmegen , Szmizsán , helys. Schmittenbich, mvs Bajo-r orsz."

Szepes Várm. 830 kath. ée Regeni ker. коге! Nab fó-

?oo evang. lak. a' kath. vaa hoz 100 ház. 520 lak. es egy

H ÜB. LEX. IV. BAR. 28
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halastoVa!. ' ч ■ basájok \6 bafonei fenyí-

Uchmolen , bis ve Altenburgi tékben tartják legényeiket.

Fejedls. azon részében, mely Ezen bércznek északi tôvé-

Gotháhpz tartozik Sprotta nél hasonló nevü vár fek-

vize mellett 45» b. és 2700 szik.

lak. E' vs már N. Károly Schneeberg , Schneegebirge

Csász. idejében állott. 306,5 lábnyi magas hegylég

Schmölnitz, 1. Szomolnok. Cseh, Morva orsz. és Шаек

Schmolchin , Schmolsin , vs Grófs. határiban, Prágától

Lauenburgi urod.ban tulaó keletnek 19 mfdre esik , tö-

. Pommerániában. vinel March folyó veszi. e-

Schmutchi , 1. Ismuschi, redetet« V

Schmutter , kis fó Bajor orsz. Schneeberg, magas hegy Cseh

Augsburg és Donauwörth orsz. Leutmeritzi ker. Tet-

között íolyik. sehen kornyékében,tetejérôl

■Schnackenburg , helys. Lüne- egész Dresdáig terjedö gyö-

burgi Fejedl. Aland vizének nyörü kilátás vagyón.

Elbe fóv-al való eggyesülé- Schneeberg , örökös hóval fe-

sénél; vámháza sokat hoz deztetett magas hegy Cseh

bé. , orsz. Bidschowi ker.\ felsô

Schnaitach , mvs számtaftói Rochlicz szomszédjában ,t

hivatallal Bajor orsz. Rezat Szász ország felé." .»

ker. 140 h. és 960 lak. kik Schneeberg , 3682 lábnyi ma-

nagyobb részint zsidók , gas hegy Bajor orsz. Rezat

van nékiek helység házok, ker. Fichtel bérczeinek ága.

sinagogájok.temeto helyek, Schneeberg , Nivemontium ,

és némely legelöik. (oo» 48' 23" Ë. Sz. ) bánya

Uchneeberg, legmagosabb hegy vs Szász orsz. Erzgebirgi

Ens alatt levö Austriában , Iter, közel Mulde fóhoz 610

AustriátStajer orsz.tól,nem ház. és 4110 lak. Bányahi-

külömben az Ens alatt lé- vatala , Gymnasiumja , is-

- vö tart.ban felsô és also, pitálya , és egy árvákháza

jiegyedjeit a' Bécsi erdönek vagyon. Fabrikái czérnát ,

egymástol választja. Ma- csipkét , gálitzko és válasz-

gassága 1100 ölet megha- tó vizet keszítenek. Ezüst

lad ) teteje ezüntelen ha- bányái most már elszegé-

vaktól fénylik , és innen nyedtek , kék festék müvei

kölc&önözi német(Hóhegy) jó festéket nyújtanalc.

nevét. Alja külombféle fü- Schneeberg , vs Lengyel orsz.

szerszámos nôvevényekkel a* vólt Brombergi oszt. 234

gazdag , mely végett is tu- h. és 2280'lak.

dós füvészektói sokszor lá- Schneeberg , (innensö , köV.ep ,

togattatik. > és tulsó) havas hegy, ker.

Sshneeberg , kraináúl : Snesnik, Cap tart. juhval, 's kivált

magas hegy Krainában,dél- szarvas marhával b&velke-

röl északnak terjed. Dél- dik , külombféle vadja is

aoyugotról a* Juliai hava- elegendö «vagyon. Az úgy

éokkal kapcsoltatik, és ke- nevezettHalfolyónek (Fisch

let-délnek Horvát ország flusz) partján 2 meleg for-

* felé nyúlik. "Nyarakban szá- rást találni.

mos Török rablók v. hará- Schneekopf , (50° 44' 16" É.

miák jelenriek meg rajta , Sz. 38° 25' \$" K. H.) leg-

fcikaek mindaaáltal Haram- magasabb hegye a' Thürin
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|fi erdfts bércrekneka'Gothai Schömberg , helyesen épült v|

Fejedls. 2760 lábnyi a* ma- Morva orsz. Ollmützi Iter,

gassága. . Deva fónál 446 ház. 3340 1.

Schneekuppe , Riesenkuppe , pléb.val , gyapiu kézmívek-

(.50^ 45' 30" E. Sz. 330 33' kel , so és határbéli várai

- 15" К. H.} legmegasabb hivatallal.

.. 'peúcsa az úgy nevezett О- Schömberg , vs alsó Sileziábah\

. riá» hegysegnek (Riesenge- Bolkenhain-Landshuti кег.

birg,) Sileziában Cseh orsz: l'ekvése mágossággal а' ке-

hatarában , magassága 4949 let i tenger színét 1,502 láb-

lábnyi. Csupa granitköböl bal felülhaladja , 272 ház.

áll , mely violamohhal bú- éa i85o lak. kik között szá-

ríttatik. Tetején vagyon mosak a' takaceok.

« egy Sz. Lôrinczneb szentelt Schönau , urod. Berchtesgaden;

к is kápolna , melyben eszt. Fèjedels.ben, Thierecke fó-

ként ötször tartatik isteni nak mind a' két partjain

szoigilat. fekszik , és szintë a' kirá-

Schnepfenthul , urod. Gothai lyi tóig terjed i 200 lak. Id*

Fejedls. Waltershausenhez tartozik Fazelberg is , Rcj-

közel ; az 1785 eszt. itt fel- etél ¿ és a' szépi hosezú li-

állított Salzmann neveló gettel , melly Unterstéintót

intézete által isméretessé egész a' Ramsaurek birto-

lett¿ káig nyúlík. Ide tartoznak

Schon, fiiggetlen kerèsztény Funder és Grünsee, Konígs-

Fejedels. Habessiniában Da- bach , Hohlafeld, Seelern ,

mottól keletnek , íejedelme Roth, Kling, és Reit ha-

azelôtta' Habëssiniai ural- vasai is. ,

kodónak adózott, most pe- Schönau, Schoenaria , vs áls<S

dig leçhivebb szovetségese ; Siléziában, Hirschbergi ker;

áranyja és jó katonái bö- Kaczbach niellett .158 h. éi

ségben vannak. Schoa t&t- Й70 lak. gyapju fabr. és réz;

torn, a' félsft és alsó vidékré . bányái vannak.

részeltetik; Schönau , falu 's urod. Ene á-

Schoba, kis vsDarfurKir. Ы5- latt lévft tart., Austriábari

zép Afrika ban , Kobbe-tól Bécshez* póstányira, díezes

harmadfél napi járásnyira kastélyal , kerttel, és az ab-

esik. ЬаП találtató jeles éj tem-

Schocken , vs Lengyel .orsz. a' plomával.

vólt Poseni oszt. most N. Schönau i>or dem Walde i fall*

Posen rierczs.ben. Gothai Feiedls. 130 ház. és

Schokland, sziget Zuideriten- 560 lak. kik . között sok ko-

gerben t faluval és 640 lak. sár 's szitakötok vannak.

Geldria tart., eggyes. Bel- Schönberg j mvs Bajor orsz.

gyiom orsz. különös ruhá- alsó Duhai ker; Ilz niellett

áatú halász 'e hajós lakosi 64 ház. és 370 ták.

vagynak. Schönberg ; m Cseh ófsz; Be-

Schdckel, 1. Schéckel. . rauni kerül. 's termékçny

Schöles, 80 házból álló mvs völgyben. Vagyon kat.plép.-

Cseh orsz. Saatzi ker. kath. rég aránybányái ís vóltak.

pléb. tempi, és kö bányája Schönberg i ys felsS , Luzátzíá--

vagyon, kieserdos hegyek- ban Gorliczí fó ker. 200':$.'

Ш, környekeztetett völgy- és 800 lak. kik külomb/éí©

hen fekszik.- nsatériát készíténék^éVgyep'-

.' , ti *
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tozeg ésásból élnek. jelesek; sós vizébol az ott

Schönberg , kis vs Strelitzi Ra- levo chem. fabril; a keserü,

t/.eburg Fejedls. 1000 lak. 's ceuda s-ót , szalamiát, 'i

Schönborn , . falu Sileziában , m. eff.ket készít.

Strehli ]<erül. kórnyékiben Schendorf, Szépfalu, nagy fa-

kristál és akát követ ta- lu Temes Várm. 200 ház. és

lálni. /' 1354 lah. kath. pléb. tempi..

Schönbi win, (480 12' É. Sz. 3ЗЭ F. U. Báró Prónay 's m As

¿8' 46" К. H.) Csász. muía- nemes Urák. Lakosi ¿oíd-

tó kastély Wien fólyónál , mívelésbftl élnek. 1

Bécstól S¡/4 órányira , kózel Schöneck , lengy. Skarzewo,-

1000 szebbnél szebb szobát (,54o 4' 20" E. Sz. 36o 7' 12"

számlál, nagy és szép lige. К. H.) vs nyug. Prussziábaa

tet, kertet , vadaskertet , Fers alatt 170 ház. és 1.520

és füvészkertet foglal,mely- lak. £osztóval 'e gyapjúval

ben a' legritkább nbvevér kereskedik. r • .

nyek találtatnak. Itt volt Schöneck, vs Szász orsz. Voigt-

1805. és 1809-ben Napoleon- landi ker. 130 ház. és 1600

. «ak foszállása. -. lak. kik között számosak

Schönbühel , mvs Ens alatt a' muzsika szerszám míve-

lévb Austriában , Bécsi erdft sek.

felett levó negyedben Duna Schöneck , Herrnhutteri szá^

mellett, pléb. tbrvényszék- lítvány Pensilvániában ,

kel , és díszes kastélyal. Northampton Grófs.ban.

Schönburgi birtokok , Mulde fó Schöneiche, falu kozép bJh rk-

vidékjében Szász Kir. alatt, ban Brandenburgban , Nie-

's nagyobb részint Erzgebir- derbahmini kerül. viasz fe-

gi ker.ben fekszének. Három héritb müvvel. с '

részre oszlanak : 1) Wal- Schônttvalde , vs Burkus orsz.

denburg 8 □ mfd nagysá- Wittenberg! Hercz. 500 lak.

ga 30000 lak. • fft vsa Wal- Schönfeld, szab. kir. vs Cseh.

denburg. 9.) Penigh-Reniîs- orsz. EÍInbogeni kerül. 31.5

sau, 8 □ mfd 31000 lak. fö ház. kath. pléb. és^ egy'czin

vsa Glauchau. 3) Penigk- • bányával. Egée z Cseh orsz.

P«nigk 4 1/2 □ mfd nagys. legrégibb czín bánya vs.

joooo lak. számlál; fö vsa Schönßiett, kis vs új Markban

Penigk. Glauchauban va- Brandenburgban , Sonne-

gyon e' birtoköknak köz burgi tó partján 258 h. és

. kormánnyok. » .. 1770 lak. kik nagyobb ré-

Schönbeck , Brandenburg! vs szint fbldmívelésbol's mar-

Elbe folyó partján , Mag- ha tartásból élnek.

deburgnak által ellenben , Schdngrabern , 1. Gräbern.

Halle felé 2 mtfd Magde- Schönhauten , kis vs kozép

burgtól , 461 ház. és 398,5 Márkban Brandenburgban,

lak. kik füldmívelést , mar- Berlintôl 1 ór. kir. szép ka-

ha tartást, fával való ke- stélyal 's kerttel díszesít-

reskedést , 's hajókázást tiz- tetik.

nek. Van 1 tempi. 1 iskolá- Schönhaide, pléb. helys. Szúsi

ja , és elszegényedett embe- orsz. Erzgebirgi Sçhwar-

reket 's asszonyokat befo- czénberg tísztségben 415 h.

gadó 2 intézete ; tart 3 or- és 3280 lak. vashámorja ,

szágos vásárt, 1 gyapju, és csipke míve és kereskedése

l marha vásárt ; so abnái ezolgáltat nékie élelmet.



Schönhof , falu és urod. Aust.

Sileziában Tescheni kerül.

Lucsina mellett 189 ház.

1060 kath. Morvalak. szám-

Ш, s/.ép pléb. tempi, és В.

Skrbenszky fényes kastélyá-

val ékesíttetik.

Sghönhof, falu Saatzi kerül.

Cseh orsz. Gróf Czernin ka-

stélya és gyönyörü kertje

iele*.

Schönningen , (¿2o 7' 21" E. Sz.

28=> 57- 19" K. H.) ve Wol-

fenbütteli Fejëdels. Elms

hegynek kel. végénél kies

dombon fekszik , dieses ka-

stélya , 2 lempl. 1 Gymn.

1 szegények háza , 272 ház.

é* 24po lak. vagynak , kik

fôMmivelésbôl.serfô/.ésbol,

Íálinka égetésból , kerts-

edésbôl 's más vsi mester-

ségek ûzésébôl élnek. Eszt.

ként 3 országos vásárt tart.

Környekiben só akna mí-

veltetik. *

Schönlanke , lengy. Trschonka,

(43= 2/27"É, Sz. 34o 8' 18"

ft. H.) nemes vs Lengyel

orsz. a' vólt Brombergi oszt.

1 lulh. tempi. 240 ház. és

3260 lak. kik között számo-

sak a' posztó csinálók. .

Schönlinde , (¿09 55' 37" Й. Sz.)

helye, Leutmericzi kerül.

Cseh orsz. 350 ház. 1 kath.

pléb. fonal fehérító müvei

. híresek. щ\( .,

Schönrain , v. Schönbach , kis

vs Würzburg N. Here. Wür-

tembergi Kir. Main fónál.

Schönsee , kis vs Sternstein

Grófs. Bajor orsz. Regeni

ker. F. U. Lobkevitz Fejed.

160 ház. és tooo lak. Len

te mesztése és vászna jeles.

Scî ïnsee, 1. Kowalew.

•Schönwald , urodl. Cseh orsz.

Leutmeritzi kec. Gróf Mi-

<trovitz birtokában. Német

l^kosi nagyobb reszint fo-

násból , csat csinálásból ,

óé földmiveldaböl élnekt 1%% '

van Schöriwald 172 házbóí

álló helység , Malom patak-

ja mellett lévô hegyen fek-

szik várjával, 1 kat. tempi,

és majorságával ; az emlí-

tett patakja 11 örlö 's 3 fü-

rész malmot hajt.

Schönwetterberg , ( 59Э E.

Sz.) Mulgraves kikotbjénél,

Orosz ész. Amerikában.

Schöppenstedt , Schöppenstedt,

nyilt vsBraunschweigi Rer.

Hannoverai Kirs.ban , Alte^

ñau fónál Eime hegy alatfc

1 tempi. 1 szegényiiá/. , т

vsi iskolával , 235 h. és 1640

lak. kik fold mívelésbol ,

marha tartásból , serfozés-

böl , pálinka égetésbôl 's а."

t. élnek.

Schokland, 1. Ens.

Schulonek , 1. Mongolia.

Schömberg, Schumberg, mvs

IstriábanMitterburgiGróf'9.

hoz tartozik , lakosi fold

's szölö mívelésbol élnek »

a' mvs magas hegyen fek-

szik.

Schonen, Skaene, Scania, tari,

déli Gothlandban Svéd orsz.

haj dan tulajdon Királyitól

kormányoztatott , késobb

Dania orsz.hoz vólt kapcsol-

va , míglen 16.158-ban Dáni-

ától elszakasztatván , Hal-

land és Blekingen tart.kal

örökre Svéd országnak en-

gedtetett volna által ; Svéd

orsz. déli végsô széleit ál-

lítja , ,3 rés/.rol parlait a"

tenger mpssa , és félszige-

tet formât , roely a* Dania;

Seeland szigettöl csak, a*

Sund által választatik; ész.

ról 's északkeletrôl Hailand,

Smäland , és Blekingen

tart.kal határos. Nagysága

90 □ mfd. szép , egésséges,

nagy részint róna , 's igen

termékeny tart, kelíemetea

niérsé^lett éghajlatta! ; te-

rera gabonát bôségbpn,mar^

ha tartása nagy, timsóvaL,
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îtoszénjiel, mésszel, már- Schorndorf, (48* 47' 54

yánnyal , 's más szép, 's szél. 27° 11' 41" К. H.) 1

has/nos konemekkel bövel- ' *т&я{ып fft kër.béli vs ^

¿tedik. Lakosi, kiknek s/.á-

mok збоооо mégyen , buló

nos beszédjek, karakterjek,

és szokásaik által minden

54" t.

L)meg-

erösitett fö kër.béli vs Wiir.

tembergi orsz. Fils és Rem-

si országbíróságban , 3500

lak. szép kastélyal , ló t.erí-

és »zoKaeaiK aitai minaen tô , 's szoHyeg fabr.

tnâsSvédekt&lkUlômbôznek. Schojtbergv. Schaschin , 1. Sa*-

A' tart. 23 tôrvényszékes vár.

J<er. és 2 Helyt.ságra, ú. m, Schotten , vs Hassiai Feiedls.

Christianstadt és Malmö- felsö Hassiai tart. Vogels-

husra vagyon részelve. berg mellett 310 lak. és 1630

Schongau , (47Э 40' <i%" É. Sz. lak.

afcc 33' \ь" K. H.) vs Bajor Schokland, î. Scótzia.

«rsz. Illeri ker. Lee h fónál Schottland, helys. közel Dan-

300 h. és 2000 lak. kik bórr zi^hoz , melyhek mintegy

reí kereskednek. Jeles a' külsó vsát teszi.

szép kastélya, viasz febérí- Schottwien, helys. Ens alatt

to míve , és só tárháza. Fa- lévó Austriában , Bécsi er-

d& alatt való negyedben ,

Semering hegynek töviben

Stajer orsz. szélein fekszik,

vagyon pléb. és póstaháza.

A' szomszéd kosziklán épült

Klam várhoz tartozik. Kör-

n nouanaia u«n, vnet vr nyékében sok gypsz1, és

zének Leck fóVal való egy- ¿zép márvány törettetik.

gyesülésénél 5P8 h. és 2490 Sçhouwen , Scald io , eggyes.

lak. kik a' Leck folyón ke- Belgyiom orsz.Zeetand tart

brikái jó íantta! és más mu-

zsika mívszerekkel szolgál'

nak ; széke á' tôrvényszék-

nek és a' számtartóságnak.

Schoonhoven , iól meger&sített

vs eggy. Belgyiom orsz. dé-

li Hollandia tart, Vliet vi

Teskedést és halászatot üz-

юек. Nevezetesek még pa

piros malmai is , és ezüst

mívesi.

$chopritte , ye Flandriában ,

eggy. Belgyiom orsz, 256o,

lak.

Sohopenthal , vidék Graubün-

deni kant. Schomhs es Für

stenau között , hossza 4 »

ezélessége másfél mfd. szá-

mos kastélyok ékesítik.

Schopf'haim, vs Badeni N. Her.

Wiesen! ker. Sausenbergi

Landgrófs. fö helye Wiesen

fó mellett 1210 lak. kik vas

drót készítéssel , 's kereske-

déssel foglalatoskodnak.

Schorborn, кis falu Hessen-

Casseli N. Heres. Sollfnge

fónál 35 ház. és 230 lak. 1

északnak fekvö legvégsóbb

sziget Osterschelde folyó

mellett, melytól sokat szen-

vedett ; gabonával i sóval ,

és bésózott hálakkal keres-

kedik. Kôrnyékiben több

ostrea csiga torlatot látni.

Fó vsa Zirkzee.

Schraplan, vs MannsfeldiGrófs.

magas hegyektôl kerítetett

völgyben , Weite pataknak

mind a' partjáh 1 tempi. %

iskolával , 2 salétrom hutá-

val, 124 ház. és 700 lak.

kik foldmívelésból ébek

nagyobb részint ; tart 3.

országos vásárt. Kftzel a'

vshpz kezdödnek a' hires

Elperstaedti kö bányák ,

melyekben igen szép mór-

vány törettetik.

üveg hutával, melyben ka- Schratenberg , falu Ens alatt

rafina 's más üyeg porté- léyñ Austriában, Manharts-

|iák készülnek. . -berg alatt való l»erül.ben »
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pléb. es з89 ház- Hercs.ben , ered Helmsdorf-

Schrattenthal , кis vs Ens alatt nál , és Magdeburgnil Elb«

lév'ô Austriai tart. Mann- vizébe szakad.

hardsberg alatt való ne- Schröck, pléb. falu Magdebur-

gyedben Bulka es Rotz kö- gi Herczs. kôrnyékében ne-

zött , urodalmi kastélyal, vezeles az Erzsébet vagy is

pléb. és 7g h^z. Schröcki orvos forrás ,

■Schreckemtein, regi , hegyen é- Marburgtól egy órányira,

pült vár Cseh orsz. Leut- egy erdös hegynek tulsó ol-

mericzi ker. kietlen tájék- dalában fekszik.

ban Elbe fó partján. Hason- Sehruns , mvs Bajor orsz. Ille-

ló nevü faluval 's uroda- ri ker. Ill fó partján 1800

lommal. , lak. kik nagy juhtartást

Schreckhorn , ( 46° %\f 4«" E. ü/.nek , 's íó sajtot kés/.íte-

Sz. 2,5o 48' 1»" К. H.) 12566 nek , széke a' türvényszéfc-

lábnyi magas hegy Helve- nek.

tiai Berni Kant, töviböl Лаг Schudah , 1. Fidah.

vize csergedez. Schuja , ker:béli vs Orosz bir,

Schreibershau , nemes falu al- Wladimir Helyt. Tera fo

só Sileziában Hirschbergi nál 1500 lak. hires s/.appa-

kerül. 1640 lábnyi magas nyát az egész Orosz bir.ban

hegyen, magasságát a' kö- kívánjak.

zép tenger színét&l szám- Schülpe , Schülpferelel , falu

lálván , .300 h. és 1600 lak. falu Holstein , (Holsatia)

kik közbtt sok az üveges , Herczs.ben egy )ó kikötö-

tiikrös, 's muzsika szer mí- vel.

vesek. Van budöshö 's gá- Schumagini szigetek, Orosz ész.

liczkö aknája is. Szomszéd- Amerikának vidékiben ta-

eágában jeles a' Zacken és láltató esoport szigetek.

Kochen vi zeit zuhanaata. Schumitz , falu Morva orsz.

Schrem , Schrim , vs Wertafó Hradi ker. Hungarisch-Brocf

szigetjében a' Poseni Nagy urod.hoz tartozik, pléb. 171

Herczs.ben. ház. és 900 lak.

Schrämt, mvs Austriai Ens a- Schung-tieng-fou, 1. Peking,

latt Iévo tart. Mandhards- Schunter , fó alsó Szász orsz«

berg felett való negyedben hallal 's rákkal bövelkedik,

Launitz fónál » pléb. posta Königslautern ésSchôppen-

házzal , tb'rvényszékkel, u- tädt között, Repke mellett

rodalmi kastélyal és 146 lévô hegyben ered. Innen

házzal. . Eime alatt elfolyván,Braun-

Schretzheim , 1. Elwangen. schweignek siet , miglen

Schriesheim , mvs Badeni N. klein-Schwülper mellett az-

Herczs. Neckar ker. 260 h. Ocker fóba, és avval Dick-

, és 2009 lak. nevezetesek a* horstnál Aller vizébe sza-

hajdani a' mai ferdöknek kad.

maradvanyai. Schupanek ([n]") helység a' Te-

Schro&enhausen , kis, dehelyes mesi katonai vidékben az.

's szép vs Bajor orsz. Isar Oláh-Illyrus Regementben,

ker.ben 2Ó0 ház. és i48o lak. 46 ház. számlál , van Kon-

Paar fónál ; postaháza, tör- tumáez-háza. Kir. Harmin- '

vényszéke, 's számtartó hi- czadja, és mind a' gyalog-s

vatala vagyon. ságnak mind a' lovasság-»

fcjvwh , kis fó Magdeburg; na¿ azolgáló teres kas.z4r-"
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jnyája. Mellette áll Ó-Schu- ügyelö intézete. A' vshoz

jpanek ai ház. álló helység. 1,5 faluk tartoznak.

Orsovátol 3/4 órányira. Schütter , Söjtör, magy. helys.

Schupbach , falu Wied-Runkel Sopron Várm.ben Eszterház

urod. Westphaliai ker. már- szomszédjában , pléb. és di

ván y bányákkal. szes kastélyal.

Schüpfheim, föhelye Entlibuch Schutterthal, Leyen i Fejed.hez

tártora Helvetiai Lucerna tartozó faluSchut-ter fó mel*

kantonban. >c, lett, igen termékeny vqlgy-

Schurgqst , vs felsô Sileziábán ben , egy vashámorral.

Falkenbergi -ker. Neiese és Schüttorf,vs Bentheim Grófs.a*

Oder folyók osevefolyásá^ CleviHer. Véchte fó mellett,

nál 192 h. és i8»o lak. 2.50 h. 960 1. pergamen fabr.

Schusistan v. Khusistan , (a' Schütten , 1. Lövö.

haidani Susiana) tart. nyug. Schütten groti és klein , 1. Lé-

Persia orsz. Irak-Adschemi, vard nagy ée kis.

Farsrstan , Persiai tenger- Schwaan , vs Mecklenburg-

obol , és az Asiai Török Schwerini N. Herczs. Wen

tart.nyök között ; vizesebb

vidékei igen terraékenyek,

más részei sovány 's termé-

ketlen földb&l álnak. Ler

vegöje jeles , innen nagy

benne a' marha tartas , a'

Persiai lovaknak és tevék-

nek hazájok. Külombféle

drága gyümölcsöt, sok par

mutot , riskását , nádmézet

's t. ef. tcrem Fö vsa Schu

ster. л„ ,

Schussenried , pléb. falu Ste,rn-

' bergi Çrrôfs. Würtembergi

Kirs. Bodeni tó Országbiró-

ságb an Schüssen fónál 480 1.

Schütter, Suster , (.31o 15' É.

' Sz! 68° 35' K. H¡) fö. vsa

Schusistan tart. nyug. Per-

diai ker. Wernov tó szom

szédjában.

Schwabach , vs Bajor orsz.-Re-

zát ker. hason nevü fónál,

,547 ház. és 6700 lak. pósta

házzal , evang. Ekkles. és

zsidó iskolával. Külombfé

le posztó, harisnya, pamuf,

varró tö , arany és ezüst

drót, dohány, szónyeg, Spa-

nyol viasz, .m. t. efféle

fabrikái jó portékát nyuj- '

tanak. Azelott hires betü

ëntok is tartózkodtak itt ,

bik különös betüket, öntöt-

tek , mellyek maiglan is a'

külsö kônyvnypmtatôk*kq-

zött Schwabachi betük a-

latt ismeretesek. • <v

giában , Karun fónál kies Schwaben, nagy tart. Német

dombon fekszik , selyem- prsz. mely keletröl Bajor

m*l, és> açanybôl s?ött ma

teriával nagy Kereskedést

üz. Mohos omlék düledé-

kei mutatják , hogy a- régi

S usa vsa en nek helyén ál-

lott légyen. i i,

Schiitt, h Csalókoz.

Schattenhofen , Suttioze , (49o

14' $1" É. Sz. 31"? iV К. H.)

kir. vs Cseh orsz Brachini

kerül. Watawa fónál , 360

ház. és. 2010 lak. 1 esperes-

tes pléb. szehtegyháza , Ka-

pucinus klastr. leváltárja ,

fcóházá, és 1 szegényekre

orsz. délrol Tyrplissal , és

helvetiával, nyug. Alsátiá-

val (Elsasz) ; «szakról alsó

Palatina'tuesál (^Unterpfalz}

és a' Franconiai kerül.tel

(Franken) vÓlt határós. Ta-

vai közül : a' Bodeni tó , a'

Feder, és Alp^tayak; folyói

közül: a' iVa)na, a' Duna,

és ennek mellékes folyói a'

Neckar t Lech , Iiier 's a1! t.

jelesebbek. Felettébb ter-

jnékeny , és A' természet-

nek minden javaival тед-

áldatott tartoro. gabonája,



gyümolcse , szep rétje , va-

laraint is északnak Stutt-

gardlól fogva, Neckar fó-.

nah kornyébében jó borral

is bövelkedik. Az Austriai,

es a' Csásfári Swábságra

volt feloiztva ; abban azok

a' helyek foglaltattak , me-

lyek az Austriai Uaz birto-

kában voltak , és azért az

Austriai Herczegek raago-

kat egyszersmind Swáb Fe-

jedelmeknek is nevezék ; a*

Császári Swábság pediglen

azokat a* helyeket foglalta,

melyek kôzvetetlenûl a* Né-

met birodalom alatt vóltak,

és külombféle Fejedelmek-

hez , Praflátakhoz , Grófok-

hoz, és más Birodalom Ren-

deihez tartoztak. 1. Schwab

kerül. i

Schwaben v. Schváben , mvs

Bajor orsz.ban Isar ker. egy

kastélyal , ,57o 1. ülö helye

a* tôrvényszéknek , és a'

Szémtartóságnak.

Schwabenitze, mvs Morva orsz.

Ollmüczi ker. egy espenes-

ti plébán. 177 h. és 1200.

%ehwdè kerület , Circulus Sve-

vicus, volt eggyik a' Né-

met bir.nak 10 kerületei

közül , melly mind azokat

a' tart.nyokat és helyeket,

mellyek közvetetlenül a'

birod.hoz tartoztak , ma-

tában fpglalta, és a' Duna

ltal a' FelsA Swáb orsz.

melly az említett fó éez.

partjain , és az AIsó Sváb

orsz, melly annak déli part-

5'ain feküdt, részeltetett va-

a. Nagysága 720 □ mfd,

mellyen 2200000 laknak.

Ehez а' к er.hez tartoztak»

Constanz , ée Augsburg,

Kempten, Elwangen, Sal-

mansweiler, Weingarten ,

Ochsenhau8,en , Elchingen ,

Irsingen , Ursperg , Rog-

Senburg , Münchroden ,

Weissen,au , Schyssenried,

Marchtall , Peters hausen,

Wettenhausèn,Gengenbach,

S. Udalrici és Atrae , S.

Georgii Isny , Ostenbeu-

ern , Zwyfalten , Buchau ,

Lindau, Hegenach , Gulen-

zell , Rotenmünster, és Ba

indt , az Alschauseni Cora-

menderie, a* Wiirtembergi

választó Fejedelemség , a"

Badeni és Hochbergi Márk-

grófs.gok , a' Hohenzoller-

ni Hercz. és Grófs. az Oet-

tingeni Hercz. és Grófs. a*

Fürstenbergi Hercz.ésGrófs.

a' Lichtensteini Herczeg

Schnellenberg uradalmánál

fogva ; es az Austriai haz

mint Swáb orsz. Herczege ;

az ellôllévô Austriai birto-

kok azonban az Austriai.

kerhez számláltattak ; a*

Bajor ház, Mindelheim , é»

Wiesensteig uradalmak mi-

att : a' Freybergi és Eisen-

bergi Zászlós urak , Justin-

gen urad. végett; Schwar

zenberg Suiez és Kletgau u-

rad. Traun EgloiF urod. Sta»

dion Tanhausen urad. mi-

att ; a' Leyeni Gróf Hohen-

gerolzdeck urad. Auersperg

a' NellenburgiTengen urad.

végett ; és as Ebersteinî

Grófs. melly többek között

voltfelosztva; nem külöm-

ben ide tartoztak '• Fugger,

Grafeneck, Hohenembs, Kö

nigseck , Montfort , Rech-

_ berg, Pappenheim, Sinzen-

'dorf,Waldburg Herczegek és

Grófok , bátor a* Schváb

kerületen kivül volnának

birtokaik. Mind ezeken ki

vül mége' kpvetkezendô

vsok is tartoznak a* Sváb

ker. hez : Augspurg,Ulm,Esz-

lingen, Reutlingen,Nördliib-

gen.Hall, Überlingen, Roth-

Weil , Gemünd , Memmin

gen , Lindau , Dünkelspiel,

Biberach , Ravensburg ,

Kempten , Кди£Ьепегд ^
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Weil, Isny, LeuÜrirch , Wi- Schwagers- Hock , {Schwagers-

empfen, Giengen, Pfullen- Ecke) kis de bövennedvit-

dorf, Aalen, Bopfiingen , tetett tart. a' Caplandi

Buchau a' Federtó mellett , hegységek között, termé-

Burhom, Offenburg , Gen- keny ugyan , de gyengén

genbach, es Zell. A' lier. míveltetik.

jbéli gyülést ki réndelo Fe- Schweigern, vs Badeni N. Her-

jedelmek voltak ; a' Con- czegs. Heilbroni ker. 1680

stancziai Püs рок , és a' 1. Neipperg Gróf birtoká-

Wurtemberpi Hercz. Most ban. ,

ezen ker.nek tart.nyai Ba- Schwaibach, 1. Langen S chwal-

deni, Wurtemberg, Bajor, bach, t- " " ' . ■

WürzburgiFejl.k,ésm.urasá'S<:AM>ú/A«7n, kis falu Hanaui

gok köztt vannakfelosztva Herczs. jó savanyú vízkút-

Sshváb-Gemünd , 1. Gemünd. tal. '

Schváb-Hall , 1. Hall. Svhwallow, V. Fecskék tzigttje ;

tSchvdbmünchen , (48° ll' ,30" eggyik a' Karolina Király-

É. Sz. 28° 24' 40" K. H.) né szigetei közül való.

invs Bajor orsz. Hier. ker. Schwalm , fó víz Ziegenhaini

«ooo L Vannak pamutfabr. Grófs. Hassiaban, ered Gre-

posta hívatala , torvény- benau mellett Axtwaldnak

széke, és Számtártósága. bémenetelén és Alteriburg

Gchvabócz , Schvábídorf , falu var mellett a' -Fulda vizé-

Szepes Várm. felsö Magyar be szakad. ,•

orsz. az- orsz. út mellett, Schwan, kis ve ,MecMënburg-

Van egy kath. temploma. Schwerini N.Hercs.henwar-

63 kath. és' 170 luth. tóth. ne fó mellett a* Wendi ker.

Jakosi , kik foldmivelésbôl ben. Agyagja jó téglát éd,

élodnek. melly Rostockbau igen ke-

Schvdbttedt , mvs Schleszvigi Tendö szokott.lenni.

Herczs. Treen fó mellett , Schwartau , sziget Lowerzi tó-

egy régi omladékós kasté- ban Helvetziában Schwys

lyal , melly a' hajdaniPüs- < kant. remeték lakják.

pöknek laít helyül szol- Schwanberg , mvs Stajer orsz.

A galt. Marburg« ker. Schwarzsulm

pchvadorf, urad. kaétély éa fó*mellett, 120 h. egy pl éb.

. mezövaros Austriai Ens val szép kastélyal ; fó he-

alatt levó fclrt.ban a' Bécsi lye a' hasonló nevü urad.

erdö alsó fertályában. ; nak. Közel. ide feküsznek

Schwechat, fó Austriai Ene-i-". ' alsó és felsö Schwanbergal-

latt lévo tart.ban , forre^i," pen.

Bécstôlnapnyug.délnekfek-'JjAwa/iûte/i , Suanda , díszesés

vô hegységben erednek, népes helys. Glarus kant.

banzendorf felett Kalten- Helvetíában , Sernft és

^gang fóval egyveledik , és Linth vizek öszve folyásá-

Mannswerd mellett a' Du- nál ; készítsokpalakó írás-

nába szakad. ra szolgáló táblákat.

'échwechat , mvs Austria Ens Schwandorf, Schvadorf , falu

alatt levó tart.ban a' Bécsi Austriai Ens alatt lévo tart.

erdö alsó fertályban ha- ban. Bécsi erdö alatt Fis*

sonló nevü fó mellett, 115 cha fó mellett. 83 h. egy

h. egy pléb.vai , póatahá- pléb.val és uradalmi kas-

«. jal, és több fabr.kftl. tilyal; hires a' gyapjúfcfo
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nó fabr.ja, melly finomsá- Schwarte Grondcn, igy hívják

a' hajósok Weser fó torko-

latjának végsó jobbik ré-

ezét , a* hol ez az ész. ten-

gerbe szakad.

mellett több mint 900 lak. Schwarthjô , SchvartsiS, kirá-

ezép , nagy, 's látásramél- ly i mulatókastély nem mesz-

gára az Angol fonásnak

•eram it sem enged.

Sckwandorf , vs Bajor orez.

FeUb Dunai ker. Nabe fó

tó templommal , 's Pósta

házzal.

Schwanebeck; (ji© .58' 9" E.

Sz. 280 46' 7" К. H.) vs

Habberstaidli Herczs. 3^6 h.

sze Stockholm vsától, Mae-

lar tónak eggyik szigetén,

a' megholt Ulrica , Louisa

Királynénak nyári lakhe-

lyül szolgált.

és 17 ц 1. egy templommal; Sohwarza , fó Stajer Orsz. e-

lakosi lent , köment és á

nis magot bóségben ter

mesztenek.

red Kirchbach mellett j és

Radkersburg mellett a' Mu

ra vizébe sZakad.

Schwanncnstodt vs Bajor orsz. Schwarza , fó Morva orsz. e-

Sal¿ach ker. Atter fó mel

lett fekszik szép rónaság-

ban , van egy kath. espe-

restes pléb. finom bá~tizt,

és fátyolt kézmívelnek.

Schwatuea, vs Angol orsz. Gla

morgan Grófs. egy révpart-

tal, koszén és rézbányák-

kal és kereskedéssel,

Schwansee , nagy tó Weimár

• N. Herczs. nam messze Er-

furtól.

Schwanken , v. Snhwansen , v.

ís igazabban Schwavens-

heim , félsziget forma kis

tart. a' Schleswigi Herczs.

Sley és a' keleti tenger kö-

zött fekszik. Hossza har^

madfél , ezélessége nem

egészen ч mfd , és kiterjed

egész Eckernförde vsig ;

termékenységét szorgalmas

tnívelése eFomozdítjatTHaj-

, dan Svábok lakták , kik

Pommeraniából ide jóvén

Ü Szászokkal , és a' régi

Ängolokkal öszve kevered-

tek ; bizonítja ezt a* tart.

neve is. Számossak itt Te-

lettébb a' Nemes jószagok;

régi Szász nyelven beszél-

nek. ' 4

Schwartabruck , kie hely Svéd

orsz. Südermanland tart.

ban nevezetes benne a' de-

rék vashámor.

red a' Brünni ker. és Igla-

va fóval eggyesül.

Schwarza , f¿ Schwarzburgi

Herczs.ben Saale vizébe

keveredik. - .

Schworzach , (47O 19' 38" E.

Sz.} ve a' volt Wiirzburgi

N. Her.ben Main fó mellett.

Schwarzach, fó Bajor orsz. e-

ered a' Cseh erdôkben , é»

Neusee felett a' Regnitzbe

szakad.

Schwarzburg , Grófs. a' volt

Német bir.nak felsô Szászi

ker. Két részre volt eloszt-

va , az Alsó-grófs. Unstrut-

nak ész. tájjékiban , a' déli

pedig vagy is felsó Grófs.

Saale fó és a' Thürin gi ai

erdô között feküdt , és egy-

• egymáetól 6 mfd távoztak.

AHttó részei : a' Schwarz

burgi Grófs. egy része a*

Gleicheni Grófs.nak Got

ha! fó hatalora alatt , és a'

Hohensteini urad. Lohra,

Szász Kir. fó hatalom alatt;

nagyságok ôszveséggel 45

П mfd tészen , 1 14000 lak.

ész, részeit Harz hegység-

nek ágai , és nagy erdósé-

gek borítják , termékeny

része néki az ugy nevezett

arany lapály. Déli/ vMékifc

a* Thuringiai erdÖs hegy-

aégak foglalják, m.el4y#
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.' вгопЬая elég termékenyek; Schwarza folyo méllfett г л'

föbb termési; tüzelö és é- Schwarz völgyeben , épült

pület fa bôségben , gabona, köszikldn , messze terjedö

îtérèe bor* len, gyümölcs , ki látással , familia házok

's \ó rétek , ezekben nagy a'Schwarzburgi Herczegek-

aereg szarvasm'arhák 's ju- nek. Komyéke ezüst és ve-

liok ; so , vas , galicz , bü- res réz bányákat foglal.

döskö i márvány 's porczel- Schwarzdorn v. Dornbaum , fó

Ian agyag; erdöi külömb- Caplandiábai» vagy is a'

íéle vadakkal tellyessek. Az délí partok földeiben Afri-

«5.sz. részt Helbe , Vipper, kában , máskép Zöld fónak

Helme fók, délit pedigSaa- is neveztetik.

le és más több vizek ned- Schvarze-Elster v. is fekete El-

. víttik. Lakosi luther. val- ster , fó viz Szász orsz.ban

lásúak , és a' foidmívelé- a' Meiszni ker.ben , ered a*

sen , marha tartáson , 's felsö Luzatia határokon ,

banyászáson kivül külömb- Mückenbergés Elsterwerda

féle fabr. is mívelnek. Most között Polsnitzal eggyesül-

ezen meghercz.sitett Grófs. vén áltfolya a' Szászi vá-

két ágakra : Schwarzburg- lasztö kerületet , és Witten-

Sonderhausen , és Schwarz- berghez nem messze Elbe

burg-Rudolstadtra vagyon fóba ömlik. , SM

osztva. Schwarzburg - Son- Schwarzenau , helys. Eder vi-

dershauaen birja az alsóGróf ze mellett Sayn-Wittgen-

s.ból: Sondershausen , Keu- steini Grófs.ban a' Wester-

la, Scherenberg, Klingen,és waldi hegyee «rdôségben ,

Ebeleben tieztségeket,melly vannak nagy harizsnya és

utolsó a' Szász Kir. fö ha- ször materiát készitô fab-

talom alatt van , itt van rikái.

Sondershausen fö vsa ; az Schwarzenau, ve és hegyvár

felsö Grófe.ból Arnstadt, Austriai Ens alatt lév&

JKaefernburg , i és Gehren tart.ban Cseh és Morva

tisztségeketbírja Arnstadt fö orsz. szélein, Pollhaim Gróf

vsal ; az egé,sz térsége 2.3П birtoka. *

mfd té-szen 56000 l.Schwarz- Schwarzenbach, helys. es kas-

burg-Rudolstadt kbvetke- tély Helvetiában a* hajda-

y.endô tisztségeket bir a' ni Toggenburgi Grófság-

feiso Grófs.ból : Rudolstadt, ban. .1.«,.

SchwarzburgjBlankenburg, Schworlenbach Saale mellett,

' Ehrenstein , Paulinzella, mvs Bajor orsz. Main ker.

Jim í Leutenberg , Könitz ben 231 h. és 17000 1, kik

és Seebergen a' Rudolstadt pamut és len munkáhól é-

fö vsal; az also Grófs.ból: lödnek , mellyel hasznosan

Frankershausen, Arnsburg, kereskednek. Saalefónszép

és Strauszberg , tisztség. ^híd vezet által. Kôrnyéké-

Frankenhausen fo vsal; e- ben szürke márvány , fény-

zeken kivül a* Stollbergi lo sárga sajtokkal törette-

urasdggal eggyütt _ birja tik. Van egy vas hámor-

. Kelbra фа .Heringen tisztsé- jais.

,geket, naellyek a' Szász Kir. Schwarzenbach , mvs Austriai

fö hatalma alatt voltak. Ens alatt lévft tart.ban Bé-

pthwarzburg, vár Rudolstadt- c»i erdö alatt hegys. kö:

Scb-varzbyrgi Grófjságbaa zött Magyar orsz, szélein,
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n8 h. egy plé*b. uradalmi szorgalmaesan fftkép Ien*

kastélya , és tôrvényszék- mivelnek.

nek lakhelye. Találni itt Schwartet-Meer, Fekete tenger%

ónat is

Schwarzenberg , Herczs. Bajor

orsz. Rezat ker. hasonló ne-

vü Hercz.nek uradalma ; 7

□ mfd térségén 21000 .1.

számlál , van régi hegyvá-

ra, melly Schlüsselte]'! bis

vehoz közel í'ekszik", es fa

milia háza a* Hercz.nek.

BÖVelkedik ezen uradalom

tönkölyel , borral, gyömöl-

csel , 's nagy marha tartá-

sokkal.

Schwanenberg , régi kis hegyi

vs a* Szászi ércz hegys.ben

iïoo 1. kik az itt találtató

vas , ón , 's czin háraorban

dolgoznak ; széke egy bá-

nya tis/tségnek ; közel ide

látni egy magas koizikla

csúcson épült kastélyt.

Schwartenbergi csatorna , Cseh

orsz. Budweisi ker. melly

nagy mesterséggel több mf-

* dekre magas hegyek kozött

vagyon ásva.

Schwarzenborn, vs Ziegenhai-

ni Grófs.ban Hassiában két

magas hegyek közül az egy-

gyik jeges hegynek nevez-

tetik 90 h. és 600 1. Vidé-

kihen jó timsó akxia mí-

- veltetik.

Schwartenfeld, mvs Bajor orsz.

Regen ker. Schvarzach és

Cab fók egyveledéseknél 75.

h. 5.30 1. 's «gy hámormüv-

vel. ' '

Schwartenfels , kék festö rnüv

Hanau Orófs. 30000 forint

jövedelemmel.

Schwartßutz-Indier v. feketefit-

lyói fnd'taiak , független In

dia! nemzet ész. Ameriká-

ban. ■

Schwatzhammer , nagy vashá-

mor Stajef orsz. Brucki ker.

ben. Kapfenberg mellett.

Schwarthofen, mvs Bajor orsz.

Regen ker. 90 h. ,530 1. kik

Mare Nigrum , Kara-

Denghisi rég Pontus Euxi-

nus, Europa és Asia kö*

zött fekszik, ésazE. Sz. 40^

egész 46-dik grádicsáig , a*

kel. hosszúságnak pedig 45*

egész 48 grid terjed; nap-

nyugotról Románia és Bul

garia ; ész.rol kis Tatár és

Xircasszia v.Cserkesz;kel.röl

■ MingreliaésGurieljésdélrôl

Natolia,részintTôrôk,részint

Orosz tart.któl kornyékezte-

tik. Nevezetesebb révpart-

jai áz Oros» részek<m 178,3-

dik es /.ten dö 61 ta коvetк е-

zend&k: Taganrock, Koso-

low , kiváltképen pedig

Cherson és Odessa ; a' To

rek részekben Constantiná-

poly és Sinope. Aï Orosz é»

Aestriai birod.makon kivül»

most Angol . Francz. é* Bel-

gyiom osztáiyeknak is sza-

- bad hajókázás engedtetett

itt à» TÖrok Portétól. Fe

kete tengernek neveztetett

el&ször a' Napkeletieklöl ,

kik mindent, a' mi roszés

veszedelmee feketének hiv-

nak , mivel pedig a* hajó

kázás ebben a* tengerben

kivált a' tudatlan napkele-

ti hajósnknak valóban ve-

szedelmes, innen mini rosz

' 's-veszedelmes vizet feketè

tengernek nevezék. Veszé-

d elm esse teszik ritke rév-*

partjai , rosz kikötö torkai,

magos partjai miatt sze-

leinek dühossége , mellyek

rövid, de felé'tébb veszedeî-

mes hullámokat okoznak ;

ide járúlnak a' Duna, Dni

ester , Don és más vizek be

folyásaik által es-zközlött

folyésok. A' Feodosíai út,

vagy is Konstantinapolv?

csatorna (Thracicus Bospo

rus) 41 tal a' Marmora i ( Fr<*



pontia) tengerrel, a* Dar-

danellai ezorúlat vagy is

Hellespont általpediglen a'

. kozép tengerrel kapcsolta-

tik. Az egész feltére 4100

vagy mások szerint szinte

8ooo Q mfdtészen. Számo-

sak szigetei.

Schwarzkophflusz y. is fe%etefô

folyó y {jbü nagy és kis) vi-

zek Caplandiában Afriká-

ban a' tengerbe szakadaak.

Scwari-hottelecz, от vs és Lich

tenstein Hercz. uradalmá-

nak fö helye , Cseh orsz.

Kaurzimi ker. 160 h. egy

kastélyal , esperesti pléb.

templommal , és szép va-

das kerttel.

Schwarzland , fekete orsz. ész.

része a' fok környeknek

Caplandiában , Soldanha es

Helena vagy is Ilona öblök

kozött i tulajdonképen egy

Parókhia, mellyben a' tem-

plemon , es a' pléb. házon

kivül csak szélyel szort

gunyhók láttatnak és fa-

lut sera képezaek. Ide tar-

toznak a' majmokkal tel

ly es Pavian hegyek , a' Con

tre hegy hasonló nevü jó-

szággal, a' Kabo hegy a'

. füves Zöldvölgy ¡ó legelök-

kel , a' Salzpfanne vagy is

eosserpenyö erôsség a' fe-

kete fó torVánál. A' nagy

és kis fekete hegyek.

Schwarz-Perigord , 1. Perigord.

Schwarzthal , fekete völgy ,

setétee 's Schwarza vizetöl

áltvágott völgy Schwarz

burg - Rudolstadti Herczs.

ben tobb falukkal , vágó

malmokkal , és pörölyes

müvekkel.

Schwarczwald , Fekete erdft t

Nigra silva , nagy , erdös ,

14 mfd hosszú , 4, 6 egész

8 mfd széleshegys. és tart<

Baden és Würtemberg orsz.

liban , nevét a' setét tole-

veles erdoséglol i mellyel

boríttatik , kölcsönözi , a'

felsö és alsóS. hwarzwaldra

részeltetik, Legniagasabb

hegyek itten e' követke-

zendök : bel, heu 4357 , Bla

uen 3579» Kohlgarten 3792,

Rohrkpph 3635, Stockberg

3358 , Marzeil er Egarten

4*98 , Kaltennbron 2400 lib.

a' kozép tengert felül ha

lad ják ; ezeken kivuljegy-

zést érdemelnek az Achalm

és György hegye Reutling

mellett, Rotweil mellett a'

Heuberg v. is Szénás h«gy;

äz Herdtfeldi hegy Ellw äu

gen kôrnyékéhen, a' Kan

delberg, Stolenberg , Rosz-

kopf , Todnauerberg , a'

Feldberg, a' Kniebis , a'

hideg Herberg , 'sa't. A*

tart. ambár elég hideg ,

még is elegendô gabonát

terem, de ki váltképen nagy

benne a* marha tenyés/.te-

tés , mellybol í oképen élod-

nek lakosi , készítenek kü-

lombféle fa edényeketis és

sok fa órákat , mellyek

szint Amerikáhá'W'VUett-

nek , fával és kôszéniiel ke-

reskednek. Kevés falukat

lehet itt találni , hanem

többnyire szélyel szort,ma-

gá nos san á lió házakat's ud-

varokat szemléíhetni. A'

hires ЛАогеац / sereginek

visza vonúlásokkor 1796*

ban sokat szeiivédett ал 6-

gész Schvarzvaldi táp. Et-

tftl az erdötöl veszi egy

Würtembergi ker. vagy is

ont. biróság maga neve-

zetét.

Schwarzwald, a* Thüringi er-

dönek eggyik része , melly

ész.nak a' Hennebergi ha-

tárok felé Suhl vsal , Geor-

genthali tisztséggel , és

Schwarzburg- Sonderhause-

ni Grófsaggal hataros. Az

ottlévô tisztségisSchwaTZ-;

waldnak neveztetik és a'



Stásr-Gothai

alá tartozik.

ichwartwajser,b*n%y. Strumie

(49° ,56' É. Sz.) kis vs Au

stria! Silesiában Teschini

' her. Burkus orsz. ezélein,

és a' Weichsel fó mellett,

150 h. és 12,50 1. kik Silesiai-

Lengyel nyelven beszélnek,

és kozel 500 posztó csiríá-

lásból , a' többiek pedig

füldmívelésból élódnek;van

egy kath. pléb. templóme,

's iskolája, egy Csász. Kir.

vámháza , 1 ispitálya és

egy uradalmi majorsága.

Scfiwarxwajjer , kis fó Silesiá

ban, ered a' Bunzlaui Kci-

nigsheyde hegyekberij 41-

tal futja a' Liegnitzi Herczs.

és'Liegnitzhez közel a' Katz-

bacchal eggyesül.

Schwarzwasser , kis fó a' Szá-

{ szi ércz hegys.ben , ered

Johanngeorgenstadt felett,

innen lefolyván Au mellett

a' Schneebergi Mulde fóba

szakad; még egy hasonló

fó mégyen Szász orsz. Tor-

gau mellett , és ettól 1 órá-

nyira az Elbe fóba ömlik.

Sehwatt , Sevacium , (47°- да'

5o" g.Sz. 29Э 19' 45" K.

H.) mvs Bajor orsz. Inn ker.

fó mellett 9000 1. vannak

ólom , eaüst és réz mühe-

lyet , süveg kézmívti ; a'

kôrnyékben találtatnak

fél draga kövek is , mellyek

itt kbszörültetnek. Széke

az országbéli tôrvényszék-

век. igoo Majusnak 15-dik

napján bé vétetése alkal-

mával közel egészlen le é-

gett.

Schwéd orstdg , Svecia, hón-

nyi nyelvben : Swerige, Etr-

rópának ész. részeiben , a'

ho3sz. 29 és 41 a' ízél. pe

dig .5.5o 20' és 70 gradicsa

között fekszik. Napnyug.

ról és ész.ról határos Ñor-

*egiával й a' Rattegáttal }

- 4*7 -

fo hatalom kel.r. Orosa Ыг. és a'Botniav

obellel, délról a' napkele-

ti tengerrel. Nagyságát, i-

de nem számlálván az új-

íonan nyert Norvegiát , és

к i rekesztvén , egyszers-

mind az elvesztett Finniát,

és Lappon orsz. részeit ,

mint egy 10000 Q mfd le

bet becstilni ; népességa

í3470T)0 mégyen.

Fol de. Tartománya fe-

lettébb hegyes; ész.nak ter-

íednek ki a' Skandinaviai

havasok , mellyeknek te-

tejek 10000 lábnyi magos-

eágotis meghaladnak íó á-

gai ezeknek a' Sevei hegy-

ségek , mellyek ész.ról del-

nyug.nak és délnek le eresz-

kedvén Norvegiát Svéd orez.

tól választják , és Schonen

tart.ban végzodnek , szé-

lességek némely helyeken

8—10 mfdnyi , durva, kiet-

len raeredek, k&sziklás ha

vasok , és csak alsóbb ré

szeit fedezik erdóségek.Ten-

ger part jai oblökkel , fo-

kokkal 's szigetekkel tel-

lyesek. Belseiben a' ritkás

ezántófóldek,homokos's kü-

vecses sovány tart.kal; a'

kôvér legetöt nyújtó vidé-

kek mocsáros rétekkel , a'

nagy tavak 's mocsárok té-

Tes erdókkel változnak.

Vizei: a* keleti vagy

Baltikumi tenger, a' Bot-

n i ai nagy bbollel és a' Sund

ezorulattál. Tavai számo-

sak: a' gyönyÖrü Maelar-

tó, Hielmartó, Wener.Wet-

ter , Pejende és Saima ta

vak. Fói közül jelesebbek :

a' Göthaelf , Mótala , Da^

lelf, ^.ngerman fó , és a*

Torneäelf, melly a' meK

lékes Muonio fóval a' mos.

tani Svéd országot az Oross

bir.tól választja. Mestersé-

ges fói közül az Arboga.'k'

Trohaetta, é» *' Ströme-
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liolmi csatoíriák nevezete- ködtöl ment tisztä папок

sebbek. i 1 ...... .

» Levegöje Svéd orsz.

nak,fekvése szerint külümb-

féle : déli részeiben mérsék-

lett , éez.ra * kivált télben,

igen hideg , de száraz ,- tisz-

ta 's egéséges , innen kö.

zonségesen lakosi nagy

kort érnek , loo esztendös

's idñsebb öszek itt nem

*itkaságok. A* tél már O-

ctoberben kezdödik és egerez

Májusig , ész. felé Junius!g

járnak, a' levegô tisztaL 's

felettébb kellemetes, a' kék

eget ritkán borítják felle-

gek , mindazonálLal ez csak

September végéig tart , már

Octoberben , söt némelly-

kor még Septemberben is

hideggel, hóval 's faggyal

bé köszöntenek a' téli па

рок. Égdôrgések itt igen

ritkákj foldindulások csak>

nem isméretlének, nem kü-

lömben a' tüz okádó ne

is eltaft ; küzép részeibén . gyek is

5—6 délfelé csak 2—3 gra-

dics esik le kôzônségesen

a' ReurauT melegmérôje a'

fagyponton Alai, Hosszú

éjszakáit télben a' hold,

csillagok 's a' hó világo-

eítják. Tavaszi napokat itt

nem látni ; ezen ido tájt

havas essök , hideg komor

napok foglalják , és e' mi-

nálunk leggyonyorüségés-

sebb részt ,ott legkellemet-

lenebbé változtatják. Bé-

következik a' rövid, de szép ,

tiszta 's meleg nyár, melly

azonban némelykor türhe-

tetlen hévséggé változna.ha

a" hives naphyugoti szél

nem mérséklené 5 okozzák

ezen hévséget a' hosszú па

рок , mellye'k ; déli részei

ben 18 , ész. felé pedig 24 és

több órákig sot közel 2

holnapokig is tartanak, en-

пек folytában sarjad/.anak

a' fák i kelnek , neveked-

nek és éfnek a' vetemé-

nyek , 's gyümölcsök, fe

lettébb hamarjában egy-

másután , ügy hogy 6—8

hetek után a' vetéstôl kö-

vetkezik már áz aratás. Az

ösz , melly a' nyárnak vég-

sü részelátz&tik lenni Svéd

orsz.nak legkellen^etesebb

esztendo részei kozül való,

nagyobb részint. meleg ,

száraz , és közel «linden

*.

T e r m é s è i. Bövelkedik

külömbtele , felettébb sole

halakkal , Jkiváll.képen he-

ring, gadó;:z, ángolna.la-

zacz , tok , féls/.egúszó ,

töke halakkal , tengeri rá-

kokkal , vízi csigákkal,

és fókákkal, ezekböl áll a*

köz Svédnek, 's kivált a'

szegériy Lapponpak min

den napi elcdele. Szarvas-

marhája 's júhai , nem kü-

lömben sertése is i es do*' a-

elég vagyon¿ ámbár mind

apróbb fajból való. Tf»lál-

ni kecskéket is. A' Lappo-

nok , iram szarvasokat i*

tartanak. Vadak kpzü.1: szar-

vasok , özek , nyúlak , já-

vorszarvasok, medvék , far-

kasok , róbák , vidrák ,

hôlgymenyét«k 'sa' t., talál-

tatnak. Gabonája déli vi-

dékiben ugyan elég terem,

de az orsz. szüksége kipo-

tolására mégsem elegendö,

innen külföldröl kénszerí-

tettnek gabonátbéhordani;

. termesztenek lent , ken-

dert , hajdinát , elegend5

gyümolcsot.kevés dohánytí

de bor nélkül szükötködnek,

ezôllôtôkék az egész ors¿:

ban csak egyedül Lund

ñlellett ritka novevény gya-

nánt,. vaiamintnálunk Ste-

meleg , pes Várm.bén L&csè itieí-

i lett míveltétnek , fája bö

se.
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aégben van ; fBznek sök ha-

múzsirt is. De mindert gaz-

dagsága bányáiban áll , Ieg-

gazdagabbak ezek között

vas es réz bányái, mind ki

rnen thetetlen bösegekre ,

mínd pedig ezen érczeknek

minémüségekre nézve, a'

Svédi vas Europa legjobb

vasának tartatik , és min«

dennémü dolgokra használ-

ható, Ieggazdagabb bányái

találtatnak Upland tart,

ban Danemora vidékiben.

Ezüst bányák Westmann

land tart.ban míveltetnek.

Kevés arany is találtatik

Smaeland tart.ban. Ëzeken

kivülvan: büdösköve, tim->

eója , gálicz kóve Nerike

tart.ban. Köszene Schonen

vidékiben, márvány-ma-

lom-'s építésre szolgálóko-

ve; sót valami keveset a*

tengeri vízbol föznek , a'

tóbbi ugy hordatik bekül-

földröl. Asványos forrási is

számosak, kcizel .360 ismér-

tetnek ; ezek közül legne-

vezetesebbek a' Medivi 'és

a' Lokai ferdök.

L а к o s a i i SVéd orsz.

nak három nemzetekböl

éllanak : Svédekbôl , Fin-

nusokból , 's Lappanokból,

kik egymástól nem kevés-

ben kUlömboznek. A' Své-

dek származnak a' íégi Né-

met-Celticus, vagy is Got-

husi népektôl , közelröl ro-

koni a' Dánoknak és Nor-

vegusoknak , à* mint ezt

természeti 's erkblcsi ka-

rakterjek, és nyelvek mu-

tatja ; legszámossabbak ,

és ok formálják az uralko»

do nemzetet , szép rendes

testállással , kôzép szerü

nagysággal , 's nagyobbré-

szint szoke hajakkal birnak,

testek tartós és egéséges

tnegkeményedett izmos ta-

gokkal, a' mint ezt hideg

HÜB. iE». IV. ПАН.

éghajlatjók hozza magávalj,

dolgos 's jó szívü emberek,

haza , szabadság és vendég

szeretük , hideg komolysá-

gokkal vidámság 's társa-

ság kedvellés egyveledett,

bátor szívü vitézek , haj-

landók minden némü tu-

■ dományokra 's müvekre ,

es kiváltképen él es mély

itélettel birnak. Minden-

napi' eledele a' kôznépnek

kemény roze kenyér , melly

az egész ház számára esz-

tendöt által csak egyszer-

süttetik éscsak legény vas-

tagságú, mellynek olly ke-

ménynek 'a száraznak kell

lenni , hogy az evés között

ropogjon 's pattogjon, más

kép nem tetszik az a' Své*

di parasztnak , ehez járul

sajt , irosvaj , téj , száraz

sóshalak , 's némelykorha

kbrnyülállások engedik hús

is. Az éget bor . ital , mint

más hideg tart.kban ¡ ugy

itt is nem csak fötestigyö-

nyorüsége a' poFságnak ,

hanem még a' kôzép rend-

béliek nagy részének is.ked-

ves hajlandóság tárgya ;

millyenek légyenek követ-

kezései mind az egéségre ,

mind az erkblcsre nézve

könyen képZelhetni* Mind-

ezeket az orsz. ban szélyet

szórt Finnusokról 's Lap-

panokról is lehet értení ,

kik a' tulajdon Finnia orsz.

bol , melly most az Orösa

bir alatt vagyon « be ván-1

dorolván a' Svédekkel ösz-

ve olvattak , és ezeknek

szokásaikat, életmodjokat

is nagyobb részint felvet-

ték; a' kik ntig a' Svédek

kel nem közösültek , mint

ezt az ész. tart.kban talál-

ni , azok alacson termet-

tel , bafnás sárga test szín-

nel, lapos ábrázattal , be

esett Orczákkal , sárgás és

39



feketéa barna hajakkalkü-

lömböznek a' Svédektbl.

Uralkodó vallas a' Luthe-

rana; de 1778-dik ólta kat.

ref. és ó-hitüek is türetet-

йек némelly feltéíelek a-

latt, tudniillik: hogy min-

den tisztségektftl kizárat-

va légyenek , másjvallásra

téríteni, klastromokat épí-

teni , valamint is vallásbé-

li külsö gyakorlásokat р. o.

processiokat nyilván tartani

ne merészeljenek.Az uralko

dó vallásnak egy Erseke , ki

egyszersmind az orsz, Pri-

mása 's Upsalában lakik ,

és n Piispôkségei vannak,

mellyek ôszveséggel közel

190 Praepostságokat «s 1300

ekkleziákat foglalnak.- A'

ikath. nem kiilômbèn a' ref.

is csak fobb vsokban talál-

tatnak , és birnak tem-

plomokkal. A' tenyészft zsi-

dóság innen se maradt ki ,

Stokholmiában sinatjok

van; óothenburgban is ta-

láltatnak , de csak kevés

számban.

Az uralkodó hatalom

rrieghatároztatott Fejedel-

mi , és a' férfiú ágban örö-

kös. Mostani Kir. IV Gus-

táv Adolf. A' nemzeti ren-

dét teszi a' Nemesség, en-

век ¡usaival bír a' papi

rend is ; a' parasztság sza-

bad földes urainak jószága-

it árendábabirja. Az orszá-

gi gyülésekben a' Nemes-

ség , a' papirend, és a' vsök

's helységek követi foglal

nak helyet , de mind ezek-

nek , v^lamint a' Kir.nak

is Luth.nak kell lenni ; jus-

,*ok van a' Kir. helybenha-

gyásával új törvenyeket

hozni, a' régieket meg-

másolni vagy eltörleni , az

orsz. terheit 's kivánságit

a' Kir. eleibe* terjeszteni ,

és ha a* férfiá ág kihalaa,

Királyt választani ; ez ma-

gát Svédek , Gothusok 's

Vendek v. Vendusok Kirá-

lyának , Norvegia örökös-

sének, Schleswig, Holstein,

Stornmarn , és Ditmarsen

Her.nek, Oldenburgi és Del

menhorst! Grófnak , ir] a.

Az orsz. czimere : négy» ré-

szekre osztott paizs, melly-

nek elsô és utolsó negyed-

íében három arany koro-

nák kék mezoben , a' má-

sodik és harmadik negyed-

ben pedig egy veres lloro

nas oroszlány a' három fó

vizeken lévo ugrásában lát-

tatik,arany mezoben. Kozép

paizsban áll a' Schlesvigia-

Holsteini , és ennek szívé-

ben az Oldenburg-Deimen-

horsti paizs. Két arany o-

roszlányok tartják a' pa-

ist ; méllyet felül a' kir.

korona fedez. Legöregebb

fia a' Kir.nak korona Her-

czegnek , a' többiek örökös

Hercz.nek neveztetnek, 's

•némely tart.nyok neveit

viselik , de minden ezekre

nézve való jus és hatalom

nélkül. Vitéz rendei közül

legjelesebb a' Szeraphinek-

rende , melly csak fejedel-

roi személyeknek , és az

orsz. legföbb tiszteinek osz-

togattatik; áll az úgy ne-

vezettSz. \ndrás keresztjébol

mellynek kozepénSvéd orsz.

czimere I. H. S. betükkel

láttatik. Négy szegleteib5I

a' keresztnek négy arany

Szeraphin fejek bujnak ki

szárnyaikkal , ésugyanan-

nyi Patriarkai keresztek-

kel. Ezen rendnek gondvi-

selése alatt vannak min

den ispitályok 's más ke-

gyes jntézetek , mellyek az

orsz.ban találtattnak. Ezt

követi az Északi csillag-

rendje, evel jutalmaztat-

nak a' polgári érderaek,
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ez áll 2 hegyü gorög kereszt

böl, mellynek négyszegle-

tein négy koronák > es fe-

lül a* kir. когопа láttatik,

kôzepén kék golóbis az bt

szegletes feiér ész. csillag-

gal, ezenfelül irással: Ne-

scit Oc casum. A' katonai ér-

demeket jutalmazza a'Kard

rende, ennek jele kethegy (i

Sz. András keresztje , ko-

zepit kék golóbis , három

koronák, és egy keresztül

fektetett kard ékesiti , nem

külömben a' kereszt hegye-

in koronák és kardok lát-

tatnak ; felül irás : Pro

Patria. Negyedik a' Vaza-

Rende arany pántlikával

kötött arany kévécske: Gus

tave III Fondateur : francz.

felül irással ; evel a* mû-

vekben , gazdaságban 's ke-

reskedésben tett érdemek

jutalmaztatnak. Mind ezek

nek fö mestere maga a'Ki-

rály.

A' Svédi Nemesség hárorrt

oszt.ra részeltetik : az elsö-

ben vannak a' Grófok 's

Bárók ; a* másodikban a*

Lovasok maradéki a' haj-

dani orsz. Tanácsnokinak,

ész. csillag és kard-rendek

vitézinek; a' barmadikban

vagyon a' többi al nemes-

ség. Privilegyiumjaik cse-

kélyek. A' Kir.nak egyedül

van jussa nemesiteni. 1795-

ben a' Svédi Nemesség szá-

ma 11934 találtatott.

Azorsz. jovedelme, Finnia

elvesztése élôtt 10—11 fnil-

lio forintra becsültetett ;

adósága 40 millio for. mé-

gyen. Hadi ereje 1807 évben

56700 emberekben állott ,

a' Finniai szerencsétlen há-

ború után 1809-ben 25000

ezállott, most ismét régi

állapotjában vagyon ; a'

gyalogság 45000 , a' lovas-

«ág 5000 , pattantyúsai

3600 , a' Kir. testorzo se*

reg 128 emberekbôl áll»

ide nem számlálván a' tisz-

teket és a' kat. ácsokat.

Puskapor malma , golobis

és àgyûôntô mûhelye ösz-»

veséggel 18 ezámláltatik,

sokkal több fegyver fabr.

Tengeri ereie (1808) 20 li-

neabeli hadi hajókból , 16

fregatokból, és más apróbb

közel 200 lapos hadi hajók

ból állott; az elsö rendu

hajóknak nyugvó helyek

Karlskrona révpartja. 1796

eszt. ólta katona iskolája,

is vagyon.

Fabrikái 'e kéz müveí

sarjadzásban vannak ; raúlt

századnak végén («795) a*

fabrikások száma 2481 volt»

21,500 munkásokkal ; ezek

közül selyem fabrikái 64»

selyempantlika fabr. 20 ,

selyem harisnya fabr. 18 »

posztó fabr. 96, pamut '»

vászonfabr. 30 , vitorla vá-

szon és karton fabr. 22 , '*

a' t. oszveségessen az ezek-

ben készített portékák ér-

téke közel 3 milliom fo- .

rint. ment ; mindazonáltal

ezekból semmi sem vitette-

tik külfoldekre, sótnémely

fabr. az orsz. szükségeire

sem nyújtanak elegendó

portékát. Mesteremberek

33061 legényeikkel 's inas-

saikkal ôszvességgel 53000

találtattak. A' bányákból

68000 ember élódik , mel-

lyek ámbár nem olly bß-

ségben mint regen nyújt-

ják az érczet, mindazon

által még isSvód orsz.gaz-

dagsága' kútforrásának mél

tán lehet állítani , érdetties

leszen iövedelmeinek a-

próbb elószámlálása : arany

bányája csak egy van Ж-

delförs kórnyékében , igen

csekély , még a' kölcseget

sem fizeti ki , 5 esztendök

29 *
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alatt csak' 44 mark 's lo lat

aranyatadótt; ezüstbányái

kö/.ül legbövebbek a' Sa-

laiak , évként 473e márk e-

ziist. nyúitanak.Rézbányái-

n&k jzáma 27, ezek eszten-

dônként 30000 mázsa rezet

aduak , mellyböl az orsz.

ban közel 20000 mázsa sar

ga réz drótkészíttetik. Szá-

mos vasbányái esztendön-

ként 2 mlllio mázsa ösz-

ve olvasztott vasatnyújta-

ïiak , ezekböl mint egy

1440000 mázsa rúdvasak

csináltatnak , a' többi kü-

lômbféle vas fabrikákban

vasmacskákra , ásókra,í'e)-

székre , 's szegekre elkél.

Timsót fözö háza 7 talál-

tatik , mellyekben eszten-

dönkent 100—120000 mazsa

timsó fñzettetik. Salétrom-

ból ali^ nyernek 6—7000

mázsát. Belsö kereskedése

csekély népessége miatt,

éppen ném szembetünö; de

anual terjettebh a* külso

vagy.is tengeri kereskedés,

és az .orsz. nagy elümene-

teléreszolgál, 1805 ben 1003

kereskedöhajokat számlált,

mellyeknek vitorláik szer-

te széllyel a' keleti 's ész.

tengerben , ész. Ameriká-

ban , kozép tengerben , söt

Chiniában is látatnak. E-

lomozdítják tengeri keres-

kedésit két hhjó¿ás,t tanító

iskoláik ; és a' gyámolta-

lan hajósok számára álli-

tott ispitályok. Kivitel por-

tékái: vasból, rézbol,sár-

garézbôl, kevés aczélból;

jhümbféle fa portékákból,

ugymint deszkákból , ge-

renda fákból 's a' t. timsó-

ból, szurokból y vászonból,

márványból , börökböl ,

bamuzsirbél, kevés gálicz-

ból 's mészbol , halzsirból,

és kivált sok száraz halak-

Ix'ú áll; miad ezeknek qs*-

veséggel véve hét nyolczad

részit csak csupán a' vas-

portékák foglalják. Be hor-

datnak : gabona , bor , é-

getbor, só , déli drága gyü-

mölcsök 's füszerszámok ,

dohány, pamut, gyapju '3

t. efél. a' nyereségSvéd orsz.

részin áll. A' kereskedök

száma 18200 mégyen. Or-

szági kereskedö ház v. bank

Stokholmban találtatik. —

Mértékjei külombíélék: 10

23/56 Svéd mfd mégyen az

Egyenlitö körnek egy grá,-

dicsára.

A' tudományok 's szép

müvek virág/ásban van-

nak: elómozdítják ezt szá-

mos tudós társaságok 's A-

kademiák , az elsok kbzül

való : a' Kir. tudományok

társasága Upsaliaban ; a'

Nevelésre ügyelö társaság

ugyan ott, a' vallátt , ésa'

kereszténységet terjesztö

társaság Stockholmiában ;

Aí ademiai közüi a' Nem-

zeti Academia Svéd nyelv-

nek , ékessen szollásnak 's

a' verskoltésnek csinositá-

sában fáradoz. A' szép tu

dományok Kir. Academiá-

ya Stockholmiában./ Ugyan

Ott festö 's kép faragó A-

cademiák is találtattnak.

Tudóei közül csak az egy

halhatattlan Lihnaeust em-

litem. Három Universitá-

sokkal , több szép gyüjte-

ményes szobákkal , csillag-

vizsgáló tornyokkal, könyv

tárokkal , 's könyvnyom-

tató mühelyekkel bir ; az

utolsóknak száma oszveség-

gel 40 mégyen. Ezeken kí-

vül minden püspöki vsban

Gymnasiumot, más helyek-

ben pedig alsóbb iskolákat

talájni.

Schwéd orsz. most 4 fö

tart.kra oszlik a' mint kö-

vetkeznek : Tulajdon Své



czia , Gothland , Norland

es a' Svéc/.iai Lappoa orsz,

h y л , mindvcrgyike ezeknek

több ruegyékre vagy is ka-

pitányságokra részeltetik.

lde tarfcozott a' Svecziai

Fommerania is Rügen szi-

gettel , de a' Kieli békes-

eóg szerint } melly 14 Fe

bruar. 1814-dtk esztendöben

véghez ment Daniának

Horvegia helyett által en-

gedtetett. Norvegia most

már Svéd országgal egybe-

kapcsoltatott. Lásd Norve-

giát.

Schwéd tartomdny , eggyik

Swed orsz.nak 4 állító ré-

szei ktí/.ül, hateros Goth-

landal , s Norvé<»iával; fek-

szik Maelar 's Hielmark tó

kbrnyékiben. Keresztülfolja

• Dalelf vize ; hegyes és er-

dös tart. terem kevés ga-

bonát, ta val 's hallal b6-

velkedik , hegyei gazdag

vas és réz bányákat íoglal-

nak. Felosztatik 5 megyék-

re , mellyeknek neveik :

Upland , Vestmanland , Da-

larne , Nerike , és Soder-

manland. Fo vsa Svéd tart.

nak , valamint is az egész

Swéd orsz.nak Stokholm.

Schwéd , uj , tart. igy nevez-

tetett egykor Neuyork , és

Neuyersee tart. ész. Ameri-

kában , mivel a* Svédektôl

találtatott fel , most egye-

eült ész. Amerikai Statusok

része.

Schwedt szüz, veszedelmes kô-

ezikla Stockholm elött a*

tengerben , mellyen a' leg-

kissebb vigyázatlanság ha-

jótorésbe kerül.

Schwedler , mvs Szepes Várm.

Tiszán innen Gölnicz fó

mellett Vagendrieszel , és

Remete között , kath. és

Juth. templomokkal , réz-

bányával , és bánya hiva-

tallal.
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Schwedt^ vs a' Brandenburg»

Ucker Márkban, Odera Vi

ze mellett 310 h. és 2900 I.

Van egy ékes kastélya,do-

hány , keményító 'shajpor

fabr. A' vs mellett látni a"

szép mulato Monplaisiri

kastélyt, és az Odera vi-

zében t'ekvö gyônyôrûsége»

barlarígot-, melly a' száras-

zal hid által kapcsoltatik.

SchwefeIberg , Brimstonehill ,

hegy az AngolOk Sz. Kris-

tóf ezigetjében napnyug.

Indiában , ennek csúcsán

találtatik egy barlang ,

mellyböl «ok büdöskövet

szednek , 's szüntelen fús-

m. r

Schwefelberg, tüz okádo hegy

a' Francziák ' Gvadelaupe

ezigetben nyug. Indiában ,

mellynek nyiladékjaibót

szüntelen vastag , fekete 's

szikrákkal eggyveledett

f'dst emelkedik fel.

Schweidnitz , Herczs. alsd Si-

lesiában , határos délrol

Cseh orsz. ész.nak Breslau

és Liegnicz Herczs. kel.r&I

Brieggel , és napnyug rót

Jauerrel; nagysága 48 Q

míd tészen, mellyen 198570

!.. ezámláltatnak tolde

hegyes ugyan , de még i»

termeszt gabonát , tart jó

szarvasmarhát , 's juhokat*

kôszénnel bövelkedik. Fö

vs benne:

Schweidnitz , Suinarium , (50^

47' 8" E. Sz. 340 16' 30"

K. H.) fekszik hegytövibenE

Weisztricz mellett, a* ke-

leti tenger felett 778lábak-

kal , 640 h. közcl 8000 lak«

számlál és jól meg van e-<

rösitve; többfabr.kal,ugy-

mint: selyem pamut,b6r,

vászon , papiros 's a' t. Ke~

reskedik vászbhnal. Kör-

nyékiben egy rézhámor is

találtatik.

Schweina , mvi Hennebergbea
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Meiningi részben 175h, Ko-

bált ertz bányával , Alten- .

Stein várral , Liebenstein

ásványps forrással '8 fer-

dövel.

bchweenfurt , Suevofurtum ,

Trajectus , Svévorum , vs

a' Würzburgi N. Herczs,

)Main fó mellett 879 h. V

6360 I. kik marha tartás-

ból , vászon fabr. föld '5

szölo mivelésbôl élnek ;

vannait leány 's polgár is-

kolái.

•p'óhsig tartózó kantoniai

ezek: Úri 74Ó5Schwytz a.3919

Unterwaiden, Ob dem Wal

de 7158, Luzerna 74212 Gla-

rus 2119. Zug 10516, Solot-

hurn 6517, Appenzell In

ner Rhoden , 7180 , Sz. Gal-

len,47576. Aargau 2899.5 Tur*

gau 14364 , Zürich 644 »

Schafhausen 186 ; öszveseg-

gel 239370 kath. hírek. E-

zeknek számára most Lu-

zernában készíttetik püs-

pökseg,

Schweinitz, helys. Cseh orsz. Schweii, v. Schwyz, Helvetiá

Budweisi ker. 210 h. egy

kath' pléb. temp.mal; pá-

linkát égetnek 's roarhá-

val kereskednek.

"bchweiniti, vs Szász orsz. Vit-

tenbergi ker. a' fekete El-

- eter fó mellett ÍVJ h. 600

1. szép szöllö miveléssel.

bchweinsberg , vs felsö Hassia-

Ohm fó jobb partján no

h. és 612 ï,

fçhweinwart, mvs Austriai Ens

alatt leva tart.ban Man-

bardtsberg alatt való ne-

gyedben , Hochleitenhez

közel , szép urasági kastei-» •

lyal, pléb. Sz. Egyházzal

*s 187 h»

bçhweitz , 1. Helvetia. Pótolé-

kúl tudni való , hogy ezen -

egyesült Statusnak 1815-

ben hadi ereje állott 38224

ernberböl; 114 ágyúkból ,

¿72 munitiót és lávetet vo-

3x6 szekerekhöl, 27,56 lovak*

jból. Ezekhez állítottak az

■uj kántonok : Wallis 600

Neufchatel 500 Genf, 30a

katonákat, Svajcztól elsza-

Jtasztattak, nevezetesen a*

Graubündten kant.tól Vet-

lin, Worms, és Klevenke-

rületek ; hozzá járultak,

Hevèzetesen Genf kant.hoz

némelly kornyék helysé-

gek Szabaudiából , és Fr.

crsz.ból csere által. Sváicz-

Bftk e<îdig Cqnstántzi Püs-

nak mostani 21 kantonikö-

zül eggyik, 's egyszersmind

a' legregiebbek kôzé tarto-

zandó , fekszik Glarus , Sz.

Gallen, Zürich, Zug, Lu

zerna, Unterwaiden és Uri

kant. között; nagysága 22

□ mfd foglal, 31000 1. Le»

vegöje nagyobb részint mér-

séklett , de némelly 'részei-

ben nagy 's tartós hidegek

uralkodnak. Tartománya

magassan fekszik , több

hegységek hasítják , mei-

lyeknek azonban tetejek

7000 ölet meg nem halad ,

és nem is találni köztök

jegeseket , ezek között a'

gyönyörü völgyeket , kel-

lemetes pá'sitos rétekèt ,

termékeny szántó foldéket,

víg szöllö hegyeket, jó gyü-

rnölcs fákat , kôvér pántli-

kás Schweiczi teheneket

szemlélni felettébb bájoló

az eggyügyü természetet

szereto emberek. Jelessebb

fói: a' Sihl, Linth, Muot-

ta , és az Aa ; tavai köz.ül-

belseit boritja a' Loverzi ,

vagy Lauerzi tó , Zúgi Zü

rich! , és Vierwaldstadti ta-

vak csak határit nedvítik.

Hegyei közül a' Ruffiberg, és

a'Rigiberg nevezetessebbek,

Fával , marhával , vadak-

kal 's halakkal bövelkedik.

Lakosi mind kath. 's mar



ha tartáshól élnek. Sokat

be hoz nékiek a' selyem bo

gar tartás is. Fabrikásokat

, .. hézmíveseket itt nena talál-

xii. Ez a* kantonfizet a'köz

Társaság Cassájábah' 3oi2

. S; hyreiezi-frank. és 301 le-

gényt állít a* köz hadi e-

rohoz. Nem rég '• Gersan ,

küsznacht , Einsiedeln, Hö

fe , March , és Reichenburg

uradalmak ide csapattattak

Fö hely benne

Schwelt v. Schwjrz , szép 's vsi

módon épült hely igen gyö-

nyörü hegyes tájjékban

Mylhenberg töviben 5000

l.>több díszes 's nagy épü-

letekkel, ezek közül kivált-

képen a* szép új pléb. Sz.

Eegyház -, a' Nevendék, fe-

nyíték) 's betegek házai ,

, és 2 klastromok tündükle-

nek. Jegyzésre méltó a* Hed-

lingi pénz gyüjtemény is.

Itt mutogattatik II Julius

Papa zászlója , mellyet 1512

e' felül irással: Hitnek ol-

talmazóji, küldött a' Hel-

vetáknak.

•Schwellendam , v. Zvellendam ,

tart. Cap orsz.bán Afriká-»

nak délkeleti szélein a' ten

der mellett, 1798-bán szám-

lált 6663 1. Д11 csupa aren-

dába vett joszágókból'skq-

vetkezendo ker.kre oszlik :

Schwel lendam,a'Schwellen-

dami völgy és Gauritz fó

közöt, ennek részei a' fó-

tól, mellynek partjain fe-?

küsznek , kolcsönözik ne-»

veket ; Kango, Zwarteberg,

Trada , Droogeveld , vagy

Mosselbay, Antiquas vagy

Hutniquas , Plettenbergs-

bay , Elefant-folyó-folde ,

Kamnaasié, a' Hosszú völgy

és Sizikaroma.

Schwellendam , ker. fotisztség

vagy kapitányság , és fó

hely hasonló nevü tart.ban

Cap orsz. Afrikában. Fek-

szik terraékeny kíesvolgy-

ben az úgy nevezett : Ri

val vadászat fó mellett. A* . 1 '

hely 30 h. pléb. templom-

ból , 's a' ker.béli fö tiszt

re/.identiájából áll , ehez; A

egy szép gyümölcsös kert \4

és szöllö tartozik. Közel ide

találni a' kellemetes 's bö-

termésü nadas völgyet

(Rohrthal} és az ugy nevé*

zett Nagyatyai bokrokaü

. (Groszvaters busch) mel-

lyek szép erdöt képeznek,

egy meleg ferdövel.

Schwelm, (51° 17' 28" É. Sz.

24» .56' ió"K. H.)vs a'Bur-

kusi Márk Grófs.ban hason»

nevü patak mellett , 232 h.

és 2000 1. kik katholikusok,

luth, és ref. mind eggyik-

nek tulajdon templomok.

Vannak Tászon , pamut,

pántlika fabr. Kereskedésa

is nem csekély. A' vstólfél,

órányira ásványos forrá-

sokra találni.

Schwendbufg , Ofienburgt, Of-

fenbánya,vs Erdélyben,alsó>

Fejér Várm. jelessek az, a-»

rany, ezüst és on bányái f

piskolcz müvel, és olvasz-

tó kemenczéi.

Schwenningen , falu Wurtem

berg orsz. felsö NeckarI

ker. 2500 1. Neckar fónafc

forrásánál , melly itt a"

mezösegben ered , és azon-

nal annyi források áltaí

nagyobbittatik , hogy már

1/4 órányira tö bb malmo-

kat hajt. Találni a* kör-

nyékben több büdös köves

forrásokat , mellyek között;

nevezetések az Ankenloch/

és a* Torfmoor.

Schwentina, folyó víz Dániá-

ban.

Schwentnitx , urad. és falu Si-

lesiában Nimptschi ker. jók

a' márványbányái.

Schwerin , Suerinnm , (53o 43*

E. Sz, 390 u' K. U.) fo v»



Mecklenburg-Schwerini N.

Herczsk. fekszik egy nagy

ezigeten, hasonló nevü tó-

ban , s¿ámlál 984 h. és 10000

1. Szeke a' N. Herezs. fö

tiszijeinek. Posztó és boj-

hos darocz szövö székek-

hel. A' Kaninchenweider

szigeten épült a' Fejedelmi

vár és Palota

Schwerin , vs a' Burkusi Po

sen Hercz. Obra és Warte

fók között, a' hol tudniil-

lik amaz ezzel egyveledik

345 h. és 3^90 I. kik közül

800 a' zsidó. Van egy posz-r

tÓ fabr. 1

Schwertern , vs Poseni Hercz.

Burkus orsz. 356 h.. 2270. 1.

kik posztó fobr, munkál-

kodnak.

Schivarfa t falu felsô Luzatiá-

ban Bauczeni ker. 340 h.

és 2270 1.

Schwertberg , mvs Austriában

Ens fó felett levo tart. a'

Mühl fertályban Aist fó

mellett, van egy kastélya,

pléb.ja. Vidéke termékeny.

Schwerte , kis vs Márk Grófs.

• Ruhe fó mellett , drottal

és más vas portékákkal ker

reskedik.

Schweiz, Lengy t Sviecie , vs

Napnyugoti Prussziában ,

Weichsel fó mellett,a'hol ez

az ugy nevezett fekete viz

fót magába foglalja 250 h.

2340 1. egy régi kastélíyal,

sely.em fabr. timárok *s fa-

zekasok számossak. Gabo-

nával 's gyapjúval kereske-

dik.

Schwetzingen , /49О 23' 4<< E.

' Sz. 26o 14'■34" K. H.) mvs

a Badeni N. Hercz, Neckar

ker. 2060 1. Szép benne a'

Fejedelmi mulato Palota,

és a* gyönyörüseges kert.

Innen csatorna altal közö-

eül Rajnával a' kereake-

dés.

Schwezur, l, Scheresur.

Sshwiaja , mellékes fóia a*

nagy Volga vízének Orosz

bir.

Schwiakul-Paul , vár Tauria.

Helyt. Orosz. bir.ban.

Schwichelde , falu 's praehen-

da Hildesheimi Hercz. ^¡8h-

és 330 1.

Schwiñbusz , ker.béli vs alsó

S/.ilesiában Schvemme fó

mellett 477 h. és 3000 I.

Van egy luth, tempi, régi

vára, jó posztó kézmívei ,

termékeny kertjei 's szöllo

hegyei. A* hasonló nevü

ker.nek 12 ifa Q mfd nagy-

sága , lakják 14200 lelkek.

Schwihau , Swihow , helys.

Çseh orsz. Klattaui ker.

Bradlankafó mellett 135h.

egy kath. pléb. tempi.

Schwimburg , 1. Gerdauen.

Schwinge , fóvíz Bremában ,

mely Stade mellett Elbe

vizébe szakad.

Schwöchat, 1. Schwaechat.

Schwoika, falu Cseh orsz. Leut-

meriezi ker. van szönyeg

fabrikája.

Schwül/ne, kis folyó Calenber-

gi Hercz. melySolinge hegy-

ból eredvén , eggyesül Aa*

le folyóval , és Lippolds-

burg vidékiben a' Weserbe

ömlik.

bchwuntnii, falu Galicziában,

Bochnia kerül. lakják csak

nem mero kováosok , vas

portékái messze elhordat-

nak.

Schwyz, 1. Schweiz.

Schwydlowice , vs uj Lengyel

Kirs. Radomi oszt. 200 haz.

's 1,500 lak. kik között szá-

mos a' zsidóüág, rúd 's oñ-

tött vassal, fával , malom

's köszörü kövekkel -, mészT

szel , gabonával , égett bor-

ral , borbkkel eleven keres-

kedést uz. ¡

Sciaca , Thermae Selinuhtiae,

vs Siciliában Val di Mazr

zara tartom. fekszik a',détí
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paróokon 9.500 lall, van ]6 vîzével egyesöl.

révpartja, 'agabonával ke- Scipione , Sepione, bis vs Pia-

reskedik. cenza Herczs. аг oft talál-

Seieti , Sciatus, sziget Arohi- tato sos víztñl Salso Scipio-

p.-lagusban , mely a' Ma- nenak is neveztetik.

cedoniai Verlichi foktólSrt'ro, Schiro , Scyrus, sziget,

csak egy mfdnyi csatorna Archipelagban Ze'itoni ö*

által választatik ; népessé- bölnek bémenetelén Negfo-

ge felettébb csekély, mivel ponle mellett ; van bennè

a' tengeri tolvajok rablási- egy kis hasonló nevü 'vs

nnk nagyon ki van téve.

Révpartjai számosak , ezek

kö/.ött legjelesebb a' Szent

György révpartja , közel

ehe/, feks/.ik egy hegyen a'

hasonló nevü vs.

Scigliano , vs innensñ Cala

briaban Nápoly orsz. 5620

lak.

Sciglio , máskép Scylla , ero-

sitett vs tubo Calabriaban,

• Nápoly orsz. feks¿ik hason

ló nevü fokon , Sici'ia ke-

leti csúcsának által ellené-

be , számlál 3000 lak.

ЪсШу , frtlu Hibernia Cork

Gróft. Kinsale folyónak tul-

só partián , Erzsébet Kir.

alatt tortént Angoly szálít-

ványnak köszöni eredetét,

haláezattal leginkább fog-

lalatoskodik.

Scilly Islands , les Carlingues ,

nagy esoport sziget, 145 a-

próbb 's nagyobb szigetek-

b&l áll , de lakosokkal csak

márvány bányákkal. "Sín-

lödik a' Törökök birtoká-

ban , köre 80 mfd.et foglal,

népes 's termékeny j kivált

jó borban 's pamutban gaz-

dag. Van benne egy Göfög

Püspök is, ki suffraganeu-

sa az Athenaei Érseknek.

Scirpatto , fóvíz Lombardi- Ve-

lenc/.ei Kirs. ered Pavia

tartom. és a' Pó vizébe sza-

kad.

Sclavonia , 1. Slavonia.

Scone , hely kozép Seotziában

Perth Grófs. Perth vstól 1

mfduyire. Itt koronáztat-

tak hajdan a' Skócziai Rí-

rályok ; kôrnyékében még

most is Malcolm ésMacbeth

fényes váraknak láttatnak

füstös düledékei.

Scordisci , Claudius hegyén

túl,és a'Dunánál keletiPan-

noniában, és Moesiában Ia-

kott nép , Gallus szárma-
zásüak voltak. . •'• я

6 bir , feküsznek Anffoli Scotlia , Schottland, Scotland,

Cornwallis Grófs.par+iaihoz

közel , és czínben gazdagok,

l.ijoo lak. nagy részint ha-

lászatból tengödnek. Fö szi

get közöttök S. Mary.

Sûiolta , Solta sziget a' Spala-

troi öbölnek bémenetelén,

csak nem egészen népetlen,

földet nagy erdösegek bo-

rítják, mellyekben iszonyú

sok vipera kígyók tartóz-

kodnak. Jó mézet termeszt.

Scios , 1. Chi o.

Sciocco , Pioved Sacro, vs Lom-

bardi-Velenczei Kit. Sciocco

<blyó mellett, mely Brenta

v. is az északi Britannia;

ország , és északi harmad

része Nagy Britannia Kirs,

пак , délrol Angpl orsz. gal

határos , egyébb táfjiról a*

tengertöl keríttetik , neve-

zetesen nyug.ról 'a' Hiber-

niai , ész.róí az Atlanticu-

mi) 's kel.ról az északi ten-

ger mossa part j ait. Nagy-

sága 1634 D'wiFd 1 1/2 mili,

népességgel. A' természet-

töl föl és al-földre vagyon

osztva : a' Grampian hegy*

ségig tart , hegyekkel 's ki

es yplgyekkel yáltozik;;
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felfoldeegészen hegyw,dur- a' hol gyaborta kemény

Va 's csak némely vidéki hidegek uralkodnak, a' hó

jutalmazzák a' míveléstke- állandósan megmarad yol-

vés zabbal. Partjai nagyobb gyeiben , hegy tetojit örö-

részint meredek kósziklá- kos felhö borítja ; nagy

ból allanak, nevezelesebb szélvészei is számosak. Ter-

öblei : a' keleti partján a' mese: arany, réz, vas, ón,

Forth, Tay, Nesz , és Dor- kôszén , só , ásványo» for-

Xtock folyók torkolatjaitól rások , márvány , tölgy és

formait öblök, nyugoti szé- fenyö fa , len , kender, do-

|ein a' Solvay, Clyde, Fyne, hány, zab , arpa, rabarba-

Limche 's t. más öblök. Ta- ra, marha , sertés , juh ,

vai közül : a* Loch bom- méhek ; halak közül : töke

mood , Loch Awe , Tay , bal , Láxate , hering 's osz-

Î4esz jelesebbek. Folyói: a' trea csigák. — Lakosi két

Tweed, Forth, Tay, Nesz, osztálybéliek : a* Felföldi-

Dornock, Clyde 'sa* t. Mes- , ekre , kik egyszer'smind

terséges folyói közül neve- Hegyi - Scotusoknak nevez-

aetes azúgy nevezett Great tetnek Ytulajdon nyelvek-

Canal (nagy csatorna)mely ben Highlander) , és az Alf

a' Forth és Clyde folyókat földiekre (kik Lowlande-

kapcsolja , nyug.ról Ëdin- reknek hívják magokat)»

burg vidékiben a' Carron'i- Azok a' hajdani Celtáktól,

vas míveknél kezdödik , v, is Gallusoktól származ-

•zélessége ¿6 lábnyi , 20 víz nak , magok Gaël'eknek ne-

rekesz által emeltetik vize vezik magokat , nyelvek

ennak idejében, a' tart.nak az Irlandiai Gaëlik nyelv-

fekvése, mellyen keresztül hez hasonlít , és közönse-

ásatott , a' tenger színét gesen az Ersiai nyelvnek

1,5,5 14bbal haladja feljül , híyattatik , ezen nemzet a'

hossza az említett csator- hegyes felföldet , és a* nyu-

jiának 9 mfd , és Glasgow goti szigeteket lakja , erös,

Vsa alatt a' vége , 18 felvo- régi szokásait kedvelö , bá-«

lió híd áll rajta , és Kir- tor szívü hegylakos , és

kintubloh mellett 90 láb- pásztorkodó nemzet ; pal-

nyi hosszú bolthajtás veze- lérozatlan ugyan , de még

ti által egy folyón ; ezen is nem durva nép , a' kol-

csatorna által kqzösül az tésnek , régi énekeinek , *e

eszaki tenger az Qceánnal. kivált Ossián bajnoki éne-

A* Caledoníai csatorna In- keinek kedvellöje , mclyhez

vernesz Grófságot vágja ál- alkalmas muzsikát kap-

tal , és Murray torkolatjá- csolnak ; életmódjok, laká-

tól Buche-Loch'ig terjed.— sok % 's ruházatjok felettébb

Levegttje az Alföldnek ned- együgyü. Csekély szüksé-

ves, hideg, 's ködös, által- gek szofgalmasahb kereset-

jában mérséklett, Junius, geltet gátolja, A' vallás

és Julius holnapiban pedig- dolgában buzgók , de babo-

len felettébb kellemetes , náso.k is, másként becsüle-

ritka hidegeknek tartatnak, . tes , barátságqs, 's vendég

Ьа a' Reaumur meleg mé- szeretö emberek, Az Alföl-

rojében 12 grádicsnál alább di'Scotusok az Angolokkal

az O-nál esik le a' kénesó. egyvelfdvén , nyelveket is

Felfq'lde sokkal hidegebb, nagyobb részint felvették»
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hivált a' vsokban , ezeken nak. Scótziának f6 vsa E-

kívül némely helyeken Nor- dinburg.

¡manniai-Angolszasz nyel- Scrivia , fóvíz Lomb. Velen-

vet" hullani , mely a' régi czei Kirs.ban ered az Apen-

Német nyelvhez nagyon nini liegyekböl , nedvítvén

hasonlít. Becsületes, derék, Tortona vidókit , Pó fblyó-

vendégkedvello emberek , val közösül. -

a'szívnek formáltatásában Scrapel, egy harmad része egy

alig ha az Angolokat is fe- . quintlinek , i tized része

lül пега haladják. — Val- egy lineánaki ¿$

láeok kozönsegesen a' Pres- Scuczyn , vs Varsói volt Brom-

byterianismus. Poigári al- berg oszt. 261 ház. é» 2070

Jiotrnánya egy az Angol lak. ■»'■» ¿'"J

országiéval, mellyel Anna Scudo , arany pénz, Rómában

Királyné alatt 1707. örökre 3 for. 34 кг. Scudo dellá Cro-

eggyesíttetett ; a' Nagy Bri- ce Velenczében 2 for. 29 kr.

tanniai jövedelemnek 1/17 Scudo Neápolisban 1 for. 56

részét szolgáltat ja , a' Par- kr. Scudo d'orro Lucéaban

laraentomba 4,5 Követet 2 for. 11 кг. >

küld. — Kozonségeseft-3 vi- Sentiсte , vs Varsói vólt Brom-

dékre (ámbár miiiden fun- berg oszt.

damentom nélkül) szokott Scutari, 1. Escodar, és Eskiu-

osztatni , ú. m. a* deli, ко- tar.

zép , és az északi Scotiára, Scutari, Skutari,hajdan Chry-

mellyek mindöszve 33 Gróf sopolis , 1. Eskiudar.

ságokat (Shires) vagy is Scylla, 1. Seiglio.

Sewartryst foglalnak. Déli Scylla és Charybdis, Nápoly és

Scotziának Grófcágai егек: Sicilia között a' Messinai

Mid-Lothian , West-Lothi- tengerszorulathan , amaz

an, Ost-Lothian , Berwik, egy kivájt köszikla Cala-

Pebles v. Tweedale, Selkirk, briának partjain , melybe

Noxburg v;Tiviotdale,Dum- a' tenger nagy zaj jal 's moz-

fries , Ost-Galloway v. Kir- gással ülkózik ; ez pedig

kudbrigth, West-Galloway tengeri ôrvény Sicilia part-

v. is Wigtown, Air, Lanerk jaihoz közel; ezek közbtfe

v. Clydesdale , Renfrew , sokszor nagy 's ragadós ten-

Dumbarton v. Lenox, Stir- ger folyamatok támadnak,

ling, Glakmanap, Kinrosz; melyért a' Regiektöl oly

Kozép Scotiában ezek : Fife, veszedelmeseknek hireltet-

Perth , Forsar vagy Angus, tek. Most már nem tartat-

Mearns , Aberdon , Bamff, nak oly veszedelmeseknèk ,

Elgin v. Murray, és Nairn; mint regenten , mindazon-

Eszak Scotiában Bute, Arr- által Kormányosok vannak

gyle v. Inverary , Invernesz, rendelve, kik a' szorulaton

Cromarty , Rosz , Souther- - áltkívánkozó hajókat veze-

land , Caitnesz, a' Stewar- _ tik.

try Orkney, mely az Ork- Scyros, Skyros , sziget АгсЫ-

ney és Schetlandi s«igete- pelagustól északra, Euboea

ket foglalja. Ezeken kívül 1 álteílenében.

a' nyugoti szigetek is (We- Scythae , közönseges nevök

stern-Islands v. Westernes) vólt az északi lakosoknak

vagy is a' Hebridi szigetek a' szélsô részeken, innen a*

4* Síótzjához azánilált^t- S^rmaták is kózibek аъцщг



láltattak, tulájdonkép Pto-

lomaeus idejében Schythák

birták azon földet, melly

keletre Maeotis tavával, és

Tañáis vizével határos ,

délre Orsova várátólTyras

(Dniester) eredetéig ; délre

Pontus Euxinus , és Maeotis

tóig ; északra Tyras forrá-

sától Boristhenesig, Tañáis

(Don) vizéig, Melanchlae-

nusok határáig elterjedt.

A' Sarmaták és Geták által

nagyobb részént lakhelye-

ikbñl kinyomattatván , és

észak felé koltozvén Strabo

idejében a' Chersoneeusi

fold szorostól Boristhene-

sig terjedtek el. Plinius ide

jében Duna mellékin , és

Thracia felsö részén fog-

laltak helyet. Eletek mód-

jára háromfélék voltak :

Scythae Georgi , szántóare-

tôk , Boristhenestöl Panti

capesig ; Scythae nomades,

vándorló pásztorok ; Panti

capestñl Gerrhusig ; Scythae

Basilides , Király alatt va-

lók; legjobbak , és legjele-

sebbek , Gerrhustól Maeo

tis taváig, és a* Chersonesusi

földszorulaton Iaktanak.

Régi viselt dolgaikat Cy-

russal, 'sa' t. Justinus tud-

túl adta. Ezen Európai Scy

thian kívül volt Asiában

¿s : egyik Imauson belol,

az Imatis hegye keletre ,

délre, és nyug.ra Sogdiana,

's Sarmatia esvén körülöt-

te ; északi határi tudva

ïiincsenek. Hegyei : Imau

son kívül , a' Bhymnici ,

Apisii hegyek, és Norossus ;

folyó vizei Tañáis , 's a' t.

Xakosi voltak Sacae, Sog-

diana határánál , Imauson

innen , a' mostani Sakita

tartban; Massagetae t leg-

»iresebbek , és igen ágozot-

tak vóltak, keletre Arases

(Qxus) vizén túl; keletre
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kereskedo helyÖk vólt Tur-

rie lapídea , és Casia regio,

most Kaschgar. — A* má-

eik Emauson belöl , e' he-

gyen túl , nyug.ra az in-

nensó Scythia , és Sacae

lakosok földe , keletre Sé

rica , délre Gangesen tul-

só Indiával , északra esmé-

retlen tájékkal határos :

folyója Occhardes , Auxaci

hegyekböl szármozVán , Ca

sia tájékon keresztül , dél-

röl keletre tart ; lakosi A-

bii északra , Homerustól dí-

csértettek ; 's Chauranaci ,

Chatae Scythae , hoi most

Cataia. Tartományi : Au-

racitis , hoi most Ас-su vsa

északra ; Achasa tart.ban

voltak Issedon Scythica ,

most Haraschar, v. Cialis,

nagy és jeles kereskedö vs.

Scythia , hajdan nagy észak

Europában és Asiában ki-

terjedt birodalom , Európai

és Asiai részekre osztatott.

Elsö Sarmatia részét , és a'

fekete 's Asowi tenger mel-

lett feküdt tartományokat,

(mai Krimaeát, Tatár , Ko-

zák földeket) foglalta ma-

gában. A' másik még mesz-

szebb terjedt : az OrOsz A-

siai tatár tartományokat ,

a' szabad tatárságot egész

Siberiával China birodal.

határáig békerítette. La

kosi erös , köpczös , vitéz,

pásztor és vadász , harczra

termett emberek voltak,

de édomtalan arczáiúak.

Scythopolis , Bethsean, Baisan,

(Birák. i , 27.) határ ys

Galilaeában , délre Jorda-

non innen , Gedarától 16.

stadium (II. Mach. \<i : 19.)

a' szint eddig beütött Scy-

tháktól vette nevét.

Scthppa , 1. SchloppSk

Sdili , 1. Délos.

Sdoba , 1. Isonzo. ,

Seaford, (50o 50' E. Sz. 17° ¿o'
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К- H.) v3 Angol orsz. Sus- só fözettetik.

вех Grófs. nagy részint ha- Sebago , 1. Jubago.

jósok lakják , eggyik az öt Seba-Kus v. Bujarono , fok AI-

révpartok közül , mellyek gier orsz.

váraktól óltalmaztatnak. Sedaste , 1. Samaria.

Közel ide fekezik a' magos Sebasto , v. Samaria, Omri ,

hegyf'ok Beachy-head. . Iszrae'l Királyától építtetett

Seapoyek , (mond Sipayek ) ke- vs , Schemertöl vett Schom-

leti Indiának eredeti 1. ko- ronhegyen } ettöl vette ne-

si , kik az Európai szálít- vet is , mely Samaria név-

. ványoktól pénzért kibérel- vé változott. III. Kir. i6, 24.

tetnek , 's a' gyalog kato- E' vstól királyi lakhelytöl

naságot álítják. Hónapon- korán az egész tartomány

¿ént .5 taller, 's háború al- elneveztetett. IV. Kir. 23, 19.

kaloinmal másfél annyi Salmanassártól megvétetett

zsoldut kapnak; részint gra- IV. Kir. 18, 9, 10. Heródestól

natérosok , részint könnyü felépíttetett , és megerösit-

fegyveres gyalogok, magok- tetett , és Augustus Cs. tisz-

kal súgár 's más ágyúkat teletére Sebaste névvel kü-

is hordoznak , de pattan- lömböztetett. Feküdt Neá~

tyúsaik Európaiak. Ruhá- polistól 2 órányira , Jeru-

zatjok könnyü 's alkalmas, salemtöl^ egy napi járás-

ujjas derékra valóból áll , nyira, Fl. Jósef tanúságfi.

melynek színe kozünsége- szerént. Csak düledéki van

een veres szokott lenhi , 's nak fenn.

hajtokáia minden Rege- Sebastian, legrégibb helység

mentnél külömböz, ez alatt Azoriai Terceira szigetben,

kartonból, készített kis mej- fekszik hegy e к között а* -

re valót, 's rövid nadrágot tenger partjain , és 6 kas-

viselnek.harisnyájok nines, télyoktól védelmeztetik.

lábbéliek nagy hegyes czi- Sebastian hegye , 1. Bastian-

p& , feieket könnyü turban- berg. -

nal fedezik. Fegyverkez-nek Sebastopol, 1. Sewastopol,

puskával , karddal , raely Sebastopolis ,■ 1. SiWás. ' ■

szíjjakon függ le vállaikról, Sebau, kis tartom. Algier orsz.

nem annyira vítézek mint belseibeií" , Constaritine tar-

bátrak *s sokszor vakmerök tom.ban Kallah nevü kia

is , azért is többnyire az vasal.

elsö rendekben , 's más leg- Sebea v. Sabu , folyó Marocco

, veszedelmesebb pontokra. orsz. Fez vs falait mosogat-

h'elyheztetnek,e>melíett tu" **» ^elb. folyót magába ve-

redelmes 's csak nem kifá- szi , halakkal bövelkedik ,

radhatatlan emberek ; a' kifolyik a' kozép tengerbe,

Hindu» toevénye , melly torkolatja széles és mély ,

minden húst 's egyebet, a' de sok helyet beiszaposo-

mi az állatoktól származik, dott.

tílt.mértékletesekké 's meg- Sebely , nagy falu Temes Vrm.

elégedtekké teszi öket. ben , számlál közel 900 ház.

Seat , I. Sette. Temes folyó mellett fek-

Seaton , tengeri vár déli Seo- szik. Oláh lakosi , nem egy-*

, tziában a' nagy Forth fo- gyesült Görog vallásuak ,

lyórrak partiain , Edinburgh foldmívelést , ökrökkel '9

tól egy mfdnyire , itt soft »erteaekkel való keres-kedést
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fonek. Van egy пега eggy. пек.

Görög tempi, só lerakodó Sebridae , Athiopiában , Nil

. baza > több malmafc 's a' t. nyugoti partján, Meroe szi-

Sebenieo , Grófs. napnyugoti getében lakott nép. •«

Halmatiában tenger m el-. S<?¿>r» , 1, Ceuta.

Iett fekszik, foglal magá- Sebu , 1. Sebea,

ban 70 szigetkéket. Itt va- Sebugey , jó révpart a' Filepz

gyon , / ' " " Mindanao az.ig.ben, fával

Seb.enicQ, , (43o 47' 4o" E. Sz. bfivelkedÖ 's termékeny vi-

дпЧ Э>'а47" К. H.) megerft- dékben,' MaduiRaja', vagy

sitett tengerivs., habón ne- is Király birtokábam *■.

уц tenger partjain , nem Sebulon , 1. Zabulón.;

messze Tartar i nevü hegy- Secehio, Velenczei bormérték,

aégtol , 6800 lak. számlál , 8 pintet foglal.

és széke az ide való Püspök- Secchio , kerület a' Lucca és

пек. Jeles benne az öreg Piombinoi Hercz. hasonló

templom , meJynek fedele nevü folyó mellett , fov*

nagy márvány táblákkal benne Lucca.

borjttatik, vannak 3 Barát Sechelles, l. Mahé. .1

és 1 Apácza klastr. Lakosi Sechsstädte, febö Lusatziában

eok rozsolist készítenek. jelesebb 6 vsok jönnek e'

Révpartja's országos vásá- név alatt , íieveik e' kbvet-

ri nagyon el&mozdítják az kezendök : Bautzen , Gör

ide való kereskedést. 1 --litz, Zittau, Löbau , Lau-

Sebere , folyóvíz Nápoly orsz. bau 's Camenz.

mely Vesuv hegyétol 6 mfd- Seehzehnstädte , 16 szabad kir.

re eredvén , la Bella niel- mvsok Szepes Várm. mel

lett két ágra oszlik , mely- lyek régen zálogban vóltak

nek eggyike a' Nápolyi viz Lengyel ország alâtt , és

árkolásban, a' második pe- csak 1772-ben váltattak visz-

dig a' tengerbe szakad. sza. Nem állanak a' Vár-

Sebes , Al-Sebes hely , Oláh megye torvényszéke alatt,

falu Szász vs Székben«Er- hanem tulajdon kormány-

délyben , Oláh ország hatá- tól igazgattatnak , mely-

rain , van egy Görög pléb. пек széke Igló. Neveik e'

tempi, egy kath. kápolná- következendök •. Béla, Po

ja, vas bányája, és timsó prádv. Deutschendorf, Du-

foz& házai. rand v. Durlsdorf , Folk ,

Sebes, Boros, mvs Arad Vrm. Georgenberg, Iglo v. Neu

ben, Sebes vize mellett, A- dorf, Kirchdorf, Kniesen,

radtól 9 óra. F. U. G. Kö- Laibitz , Lublyó , Michels-

nigszeg, lak. Magy. Oláhok, dorf, Menhardsdorf , Matz
en hitüek , ref. és néhány dorf, Pudlein , Risdorf, és

kath. szép erdökkel , és )ó .Wallendorf. Lakosi részint

határral. Németek , részint Tótok 's

Sebes , (kis) Klein-Schnellen- Lengyelek , foldmívelésbol,

dorf, falu Kolos Várm. Er- mesterségekbol, vászon szö-

délybea i ieggy. görög pléb. vésbôl 's kereskedésbôl él-

és egy tiveghutával. пек.

Sebnitz , vs Szász orsz. Meisz« Seckau , tnvs Staler orsz. Ju

ni, ker.ben 310 ház. és 2230 denhurgi kerül. áll 80 ház.

lak. vász.ont , félselyem -*s Mellette fekszik a' hasonló

egyébb portéltákat készíte- nevü urodalom , mely ел



1781-ben eltörlött szerzet- nagy ágyu ôntô müve, é\

nek jószága vólt. A* monos- régi omladéko* kastétya *

torban v. is a'mostani pléb. melyben a' hires Turenn«

tempi.ban látást érdemel vitéz született.

a' szépen kiírott Mausole- Sedaño , his vidék Spanyol

um, melyben a' Stajermar- orsz. Burgos tart. bir só ak-

ki II. Károly Hercz. 5 fiai- nákkal.

val , és 3 unokaival nyug- Sedlesch , eggyik az öt folyók

szik. Ettol kölcsönözi az közüi , melyeket Sind vize

ÏB19 eszt. felállítotfPüspok- keleti Indiában napkel.röl

ség is maga nevét. magába fogad. "*

Deckau , v. is inkább : Seckan- Sedlitt , falu Cseh orsz. Saatei

¿erg , kastély 's urodalom ker. keserüvíz forrásiból a*

a' Setkau Püspök birtoká- mindenütt isméretes Sedli-

ban abó Stajer orsz. Mar-, tzi só készíttetik , és mesz-

burgi ker. Leibnitz mellett. sze szélyel hordattatik.

A' kastély nagy 's teres é- Sedschestan, Sidschistan, nagy

pület , nagyobb részint a' 's részint puszta tartomány

régi Mursela Római vs om- keleti Persiában , melynek

ladékiból állíttatott fel. térsegein at Afghanek 's,

Hajdan lakhelye vólt a' Se- Trucnmannok vagy is Tur-

ckaui Püspöknek , kinek komannok sok marhát le-

ezéke azonban most már geltetnek , de eggyszers-

Gräczben vagyon. » mind rablásokat üznek , és

Seckingen , Seccovium, vs Ba-' azért a'helybeli lakosoltnak

deni N. Herczs. Rajna folyó- nagy károkat tesznek. Fö

nak szigetjeben , melyben vs benne Sarend. . »

itt egf nid vezet. Van egy Seduni , Oalliában , Rhoda-»

Apáczák klastroma. nuson tul lakott nép Ve-

Secklih , Sacilinium, vs Fran. ragrusok szomszédságában,

orsz. északi tajek oszt. 2290 Caesar szerént ; fö helyek

lak.kal. Sedunum Castel.

Secondigliano , vs Nápoly orsz. Seealpnn 1. Meeralpen,

hasonló nevü tart.ban 4780 Seebach , falu Carinthiáhaik

lak. *' Villachiker. Ossiachi tónak

Secusia , vs Doria mellett Pie- ki folyásánál , egy vas há-

montban , ékes egy kasté- morral. 0

lyal. Stebach, patak fels6 Stajer

Sed v. Sid, falu Gömör Várm. orsz. Brucki ker. melly ай

van ásványos yíz forrása. ott levó havasok között fek-

Sedan, (49Э 42' É. Sz. 22o 37' vó két tavakból eredvén ,

К. H.) erös vs es ker.béli délnek follyik, és Kapfen-

fóhely Francz. orsz. Arden- berg alatt a' Mür folyó-

ne oszt. Maas vize mellett ba szakad. Az ettöl nevé-

700 ház. és ioóoo lak. kik zett kornyékben találtatik

finom posztót, harrsnyát , egy vashámor.

süvegeket , bádog 's Vas Seeberg , hegy Gotha mellett

portékákat , konyha edó- csillag vizs^áló toronnyal,

nyeket , jó fegyvereket , 'e ¿o^ 56' 8" É- Sz. 28* «3' 45"

a' t. készítenek , és gaboná- К. H. alatt.

val, lennel, kenderrel, pa- Seebergen, helys. Schwarzborg

tika szerekkel , 's más e'fé- Rudolstadt Fejeds.ben Got-

lékkel kereskednek. Van ha feie ¿ vannak )ó homo
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koskô bányéi. . ,i . Seelar,d¡a , Dániai Helyfc,. 's

Seebezirk, Л. LittQrale,Partqág. . Pübpokség , melly t^'.See-

Seeóurg, mvs Mansfeidí.Grófs. land , Móen , Sarosöe , A-

bülömbfele halakkai/^ ki- так , burnholm , és más

vált jó pontyokkal b.íjvel- 53 apró szigetkékbol áll ;

kedö tó mellett , egy régi nagysága i¿¡i 1/4. Ç). mfdet

kÖ fallal bé kerített kas- . fpglal , .es i8 tlsztségekre

téljjal,, tenvplomrpai, iepi- osztaük azámlál 2,5, na-

tályal, saletrom hu^áyal, ,, g.yobb 'a kissebb vsokatt, és

47 J^,,ÍSl 230 h. ,„;,-!w\,»,.!k ,.;rt^eÍyaé|RBiket ; 44,3 Ekliéacsiá-

Seefeld , mvs, Austria,,,Elísea- kat , 149 uraság jószágokat,

(latt levfl tart. jyianhards? 64.3 majorságokat , 124.0 fa-»

bergi alsó fertályba-p , Jßul- ., ,lukö.t » és mind ószve mint

ka mullet, 80 Ь..,;#* pléb. egy 343000 Лак. ^ > ,..-,jt

„ yab ^fc-.-f ■ oj ' t Jb%v<^-> Seelanâia, Dánia orsz. legna-

$e~efe/dqr y 2000 lábnyi magos . gyobb szigetei közül«gyik,

hegy Si/esiai Oriáshegység és elsö rangbéli fart.ominy

közp.ttv > hasonló neyü Helyt* nagy*

Selhausen , Seehusium , yáros sága ide számlálván Атак

jVtagdebtjrgi Here/.. 2 temp. szigetiét több szomszéd kis

1 ¿slfoiával 273 h. és 1280 .. szigetkékkel 127 □ mtfd ,

1. kik maxha tartásból , népesfége pedig 331000 mé

íoldmívelésbolj, kereskedés- gyen. Schwéd ors&.tól.Sund

bol,, mellyet л országos vá- és Oresund s/.or<ulatok ál-

sárok alomozdítnak, élnek, . tal .■ a' nagy Beltbsaorulat

kornyékiben szép négy sze- által Finni ától , a* kfc*Gröh-

gü kövek törettetnek. . .... sund és Woifssond vtssator-

Seehausen, vs Aland fó mel- nák által pedig Fulster , éa

lett a' Brandenburg! Alt- Möen szigetektßl válasy.ta-

márkban , 350 h. 1700 lak. tik. Levegöje пет annyira

számláí kik között 3 zeidó hideg , mint, inkább ned-

familiák vannak ; 2 tempi. ves. Fülde ko/.épben á»m-

a iskolája , 1 ispitálya és 1 bos , a* partok íélé lapályos

Beguwek háza említésre , 'a által jaban számoa fuktól

m'éÜók. Lakosi foldmíve- öntöztetven ,; termékeny.

lçst , marha tartást , gabo- Gabon a mi veles és halas zai

na kereskedést üznek , 4 or- szorçalmasan üzettetik. Né-

szágos vásári igen látogat- mely vidékei fenyíV 's bik-

tatnak. >, . • , fa szép erdëktôl zoldülnek.

Seehof, Marquardsberg , kir. Eszaknak fekazik az Isefior-

muíató kastély Bajor orsz. di öböl; Eö vs benne Co-

Main ker.. Bambergtöl 1 ó- penhagen. Lásd tovább2ee-

tányira szép nagy kertel. land. -''itv*.

Seehof , J.Elay. ...... < « Seeiau , falu Czaazlani keriil.

¡Seekirahen , mvs Salzach ker. Selwika fó mellettCseh orsz.

Bajor orsz. Walleri tónak hires benne a' Praemon*

napoyug. szélein, román- stratensek Ap.átsága: aka-

tzos vidékben, 78 h. c^ry tes , Juristál , és topáz h'ó-

szer*eti klastrom 's tem- vei. ш

ploramal , és 520 1. ■ Seelbnch , falu Hohen-Gerold-

Seekreis , tókerület Badeni N. secki Grófságban ; széke a'

Her.ben ,5368o 1* FÔV5 benne Leyeni Fejedelemnek , szo-

Constants. 1 lo mívelést üz.

Seth*
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Seelov , vâ Brandenburgi ko- harisnya fabr.

zép Márkban, Lebusi ker. Seffny , Savus, fó Algier orsz.

ui6 b. es 1290 lak. marha- ban Aírikában , Algier vsá-

tartások nagy. nál ered , es a' kôzép ten-

Seeloivitz vagy Nagy-Selewitt , gerbe szakad.

helység Morva orsz. Brüni Segeberg , kis vs Holsteini Her»

kerül. Schwarza íónak bal Trawe fó mellett» 560 lak.

part ján , 17a ház. 233íami- kik jó mészkô 's gipsz bá-

liákból, és 1080 lelkekböl nyákat mívelnek.

áll; vannak egynehány ma- Seçelnwfse , 1. Sesghelmesa.

jorságai, serfôzo házai , 2 Regenta , nagy hegység Fez

kath. tempi, és gyönyorü

kerttöl kôrnyékeztetett é-

kes kastélya.

Secrd , vs Aiiai Török birod.

. Mesopotamiában , Diarbe-

ki Basaságban , fekszik

dombon Tigris fó szomszéd-

ságában ; széke a' Nestoria-

nusok Ersakének.

Semen, (¿1° 53' 4" É. Sz.) Wol-

fenbütteli Fejedl. Harz vi-

dékiben a' kis Schildau fó

mellett , 231 ház. és 1650

lak. kik fuvarságból , fa ke-

reskedésbôl, 's kivált fold

mívelésbfil, és marha tar-

táeból élódnek; van 2 kas

télya , 2 tempi. 1 szegénye-

ket gyámolító háza , isko-

láj.a , és egy zsidó uévendék

haza , melyben 60 zsidó

orsz.ban Aírikában. Lako-

si Berberek , szabad és vi-

tez népség.

Segejd, felsó Segesd , Segesd-

vár , mvs Somogy Vrm.ben^

Szob mellett. Vidtól 1 3/4

óra. F. U. G. Szécsényi, lak.

Magyarok és Horváthok .

kath. Lad. Franciscanusok

klastr.val , kik ittplébanu-

eok is. Erdeje elég , rétjei

jók , bozóttyai leárkoltat-

nak. — Alsó Segesd , falu

ugyan ott , filiája a' fels6

Segesdnek t mind a' kettó--

nek 8ia kath. 500 protest,

és 30 zsidó lakosi vannak.

Segettia , tó keletre Pannoniá-

ban, Sisciánál, Colapis.be-

folytánál formáltatott a*

Száva vizétóí.

gyermekek neveltetnek , 4 Segesvdr , Schäsburg, Schigi-

országos vásárai szerabetü

nftk.

Seethal- Alpen , déli része a'

Judenburgi havasoknak fel-

sñ Stajer orsz.ban , nevét a'

sok tavaktól , raellyek raj*

ta 's raellette találkoznak .

kölcsönözi.

Seeve , Seve, fóvíz Lüneburg!

Fejedl. ered Tostedt falu

mellett a' féli vízárokból ,

és Haarburg alatt. Elbe vi-

zébe szakad.

Seeviesen , falu Stajer orsz.

Brucki ker. van pléb. tem-

ploma, postahá/.a a' Maria

Zelli útban. ,

Seez , Saji , (4З0 3<>' 23" E. Sz.

17o .50' 44" K. H.) vs Fran,

orsz. Orne oszt. 5.500 lak. es

HÜB, 1£X. IV.PAK.

¿chova , Castrum Seges ,

szab. kir. Szász vs Erdély-

ben , a' Segesvári Székben,

Munkácstól 1/2 óra, két ré-

szekból áll , a' várból , éa

alsó vsból, 44° 20' É. H. 47»

28' Sz. alatt, hegyektöl kö-

rülvétetve , az egy Küköl-

löi völgyön kívül , N. Kü-

kolló vize mellett , mintegy

806 ház. és 6000 lak. Vára

38 ölnyi magas 150 ház. két

kapukkal, számos tornyok-

kal, egyik fenyíték ház,

másik v» tornya, bástyái

pusztulóban vannak. Sz.

Miklós temploma neveze-

tes , a' klastrom , vagy kat.

tempi.mal eggyütt régisége

és nagysága miatt. A' Do-
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minîkanusok klastroma vs- Alsó és felsó kérüfetre ©sz-

tatik , az elsöben hat,háza. Itt van evang. Gy

mnasium , konyvlár, és egy

leány iskola. Az alsó vs-

ban kanyarékos formájú ,

fallal kerített. Itt van egy

ispitály templom , Franci-

scanus klastrom és tempi,

egy kat. új kápo.lna. A' vsi

templom Sz. Léleknek szen-

a

másodikban 10 helys.ek fog-

laltatnak. . •!

Seghaiien v.Tschoka,nagy szig.

Tungusia szomszédságában

Amur fónak torkolatja elëtt

Kirini Helyts.ban, Tschika,

v. Jesso szigettöl a' Perou-

siai út által választatik.

teltetett. Van itt az ó hitü- §egna-Boton%a , 1. Sabia,

eknek is egy templomok. Segni , Signia, kis vs az Egy-

házi birtokokban, Campa-

gna di Дота tart.ban, ha-

sonló nevü heggyel,

és Czigányok ; mesterembe- Segó , fö vs Bambarra orsz.

rek, fold és szolô mívesek ; Nigritiában , Niger fó part-

jain ; tulajdonképen 4 kü-

lön 's fallal kerítetett vá-

roskákból áll , 's számlál

tobb mint 3' 000 lak. széke

a' Szultánnak, vannaktobb

mecsetjei , tombácz forma

hajóikkal a' szomszéd Niger

folyón eleven hajókázást

üznek,

Lakosi Szászok tobbnyire ,

Németek , Magyarok ,^ Gö-

rögök, Ôrmények , Oláhok,

az Ásszonyok gyapjút íon-

nak , a' férjfiak mintegy

100 takácsok ; kereskedésók

esekély , vásárok három. E'

vstól 1/4 órányira Sandau

vár düledéki , evvel együtt

eleget s/.envedett a' Kurucz

háborúban.

Segejvár-Sték , Schäsburger

Stuhl , Sedes Schaesburgen- Segodunum , 1) vs Galliábán ,

sis , Erdélyben a' Szász Szé- Rutenusok' foldén , ¡nripst.

- - ' ' Rodes, 3) vs Rom. Brittan-

niában , Ottadinusok' <ol-

keknek másodika , a' felsö

Fejéri és Küküllö Vrmék ,

az Udvarhelyi , Megyesi , den , most. Seton.

N. Sinki , és'Kôhalmi Szé- Segonzae , vs Fr. orsz. Charen

te oszt. 2550 lak. ?..

Segor , Zoara , el&bb Bela,ha-

tár vsa Judaeának és Idu-

maeának keletre , III-dik

Palaestinában, a' holt, .ten-

gernek déli csú cesan. yfI

Levegßje enyhös. Fö fofa Segorve ,\(39° 54' P* Si. 16b so'

nagy Küküllö vize. Terem K, H.) vs Spanyol orsz. Va-

kek határi köztt osztatotf

el , 8 Ù mfd nagyságú ; föl-

de valamennyire magasabb

ugyan , mint sem a' Szebe-

ni , hegyes., de magas he-

gyek nélkül , és termékeny.

mindennémü veteményt ,

bort , de savanyút , kerti

es fa gyümölcsöket. Mar-

ha tartása is jeles , faja és

vada elegendo. 1771-b. 9685

szántófoldeket, 5506 szôlôt,

a' legújabb számlálás sze-

rént 19500 lak. nevezetesen

1З636 Szászokat és Némete-

lencia tart. fekszik lassan

leereszkedíj dorabon, raely-

nek teteit erös kis vár fog-

lalja, 5000 Lakosi márvány

bányákban , papiros mal-

mokban, kemenyitö 's égett

bor fôzéssel foglálatoskod-

лак ; széke egy Püspokség-

nek.

ket, 4190 Oláhokat , 1545 Segovia , tartom. Spanyol or-

Czigányokat, i38Magyaro- szági O-Castiliában , lako-

ïtat , 's nehány Orménye-

ket és Görögöket számlál.

sinak száma 174290 mégyen,

gazdag,kiváltképen selyem
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gyapjas juhakkal. lit та- Segara ,' Cacorla Sierra Segn-

gyon

Segovia , Segubia , fö vsa az

emlitett tart.nak , 'fekszik

600 lábnyi magos kôsziklàn

Eresma fó mellett, oooo I.

tbbb ispOtályokkftl, és Pus

ra , hegység Spanyol orsz.

mely Andalusia szélein kez-

dôdvén , új Castilia , Mur

cia, i és Granada tart. ált-

hat. ered beiöle hasonló

nevu fóvíz.

pôkséggel blr.' ' Nete*eles Segura de la Frontera, kis va

benne: az Alkazar v. is a'

hajdani Maurus* Kifályok-

nak palotaja , mely most

fôldmérészekiskolàjàvà vái

tófctatott ; a' pénzverô ház,

a' Római vízárkolás, mely

de los Angelos tart. Mexico

"¡,'orsz. Amerikában. :

Segura de Leon , helys. Spa

nyol orsz.nak Estremadura

taft.ban. a' Llerenai ker.

ben.

ИЯ bólthaitásdkból áll , e- Segura de la Sierra , eggyika'

• ,zeknek némelyike 34 sing- Sz. Jakab Spanyol Nemes

nyi magoságot is megha-

lad , és a' vi/,et 3000 lépés-

jégrol téritík a'

háborús Segutiani ,

igyon el

nyi messzes

vsba. Ay.elött gyapju ma

nufacturât 700000 tallero'

kat hoztak bé , m'ellyek a

zonban nz utólsó

esztendökben ' na

csekélyedtek.

Segré , kis vs és ker.béli fö

hely Mayenne és Loire osrzt.

Versee és Oudon fol'yók kö-

zott, 600 lak. 1 " ■"J'-""

Segre, Slcorls ,' nagy folyóvíz

Spanyol ' orsz. Cfttertdriia

tart. ered a' Spanyoli ha-

vasokbóí', és Mequinenza

iViéllett az Ebró vizébe sza-

kad. A' Cataloniaiak Agna-

navalnak nevezik.

Seguenta y Siguenza , vs Spa

nyol orsz.Gvadalaxara tart»

Henares fó mellett , 7000 1.

lakhelye a' Püspöknek. :

Segura, vs és vár Beira tart.

Portugallia ország. hegyes

fekvésben.

Segura , Terebus , Staberum , Seheuschitt

kis vs Guipúzcoa tart. Spa

nyol orsz. Orio fó mellett,

vannak számos vashámor-

jai. -

Segura , fóvíz Spanyol' orsz.

vitéz Rend tagjaintk leg-

diszesebb lakóhelyei közül

uj-Castilia tart.ban , Spa

nyol ors7..ban nem messz»

Alcarezhéz.

Segura , 1. Porto Seguro.

Ligeris két par-

tyain , Rhodanuson tul»

Allobrogesek mellett lakott

nép Galliában; fövsok volt

Lugdunum (Lyon) Rodum-

na (Rouane) Forum Segu-

eianorum (Feun) 's a' t. Se-

gusianusok yoltak Trans-

padana Galliában is Du«

ria , vize mellett hegyes

kôrnyékekben; i2vsaikem-

lítetnek Pliniustól. u m.

Segusio (Susa) egy már-

vány diadalmi bolthajtás-

sal ; Brigantium (Brian-

çon) Ocellum, 'ja't. Cot-

tius Királyok Augustus Cs.

tól ki nyerte fügffetlensé-

geket; Néro Cs. által Római

tart.nyá lettek.*'

Segwin , 1. Socküm.

majoratbéli urad.

Cseh orsz. Czaslaui ker. ki

es fekvése, bö termésü föl-

dei, 's jó marha tenyésze-

te jeles. Lakosi Sveitzi saj-

tot készítenek. Itt fekszik.

ered a* Seguriai bérczekben Seheuschitt , 83 h bol álló fa

üj Castilia tart. és Valen- lu, szép kastélyal , vadas

cia tart. az Alicantei ten- és fáczán kerttel , és egy

geröbölbe ürül. <■ * kath. Szentegyházzal.

■ g0- * i



Seidethorn , i. Gfimsel.

Seidenderg , föhely az Einsie

del Gróf hasonló nevü

uradaJmában, felsö Luza-

tziában , 246 h. ka3télyal ,

pos/.tó fabr. és fazekasok-

kal.

Seidichitx , fau Cseh orsz, Le-

utmeritzi ker.ben ; ennek

kornyékében találtatik egy

ásványos keserü kút for-

forrás ,' mellynek vize mes-

sze tájékokra hordatik el;

e' végre a' víz üregekben

tavaszkor , nyáron t 's ösz-

szel merítetvén , iól be-

csináltatik ; 20 h. 's egy kat.

kápolnából álL

Seifertdorf , falu Szász orsz.

Meiszni ker. Brühl Grófs.

hoz tartozandó ; közel ide

vagyon a' gyönyörü Sei-

fersdorfi völgy.

Seijfenberg , a' Silesiai Oriás

hegyeknek eggyik része ,

mellynek legmagasabb csú-

csa Orias vagy Hó-kupnak

nèveztetik.

SeifAennersdorf , 1. Henners

dorf.

Seign , Sign , vár Dalmátiá-

ban Cettina mellékében.

Seigstein , Bánya vs Silesiá-

ban Brieg Herczs.ben.

Seihan , parti fó Karamania

tart.ban , kis Asiában.

Seikok , v. SiAhok , ész. 's nyu-

goti Hindostaniában lako-

zó ffiggetlen népség Asiá

ban , melly az elött kôzép

Indus fótól Dschumma vi-

zéig, most pedig legujjab-

ban egész Ganges fóig ter

med ki , a' kel. hosz.nak 87o

46' egész a' 940 30'— ig ; tar-

tományaik Lahor v. Pands-

chah tart.nak, Multánnak,

Sindnek , Dehlinek, és Ag-

rának részeit foglaljákma-

gokban » mellyeknek ösz-

veséges térségek 6000O .çoèo)

□ mfdre tétetik. Délnek

fekezik a' nagy horookpusz-
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ta Redschistan. Az uralko-

dás több független Fejedel-

mek kezében van,kikRajahkt

nak v. Sirdároknak nevé/,-

tetnek;ezek a' közös oltalora

végett szoros szôvetségben ál-

lanak , 's esztendonként ,

gyüléseket tartanak. Hadi

erejek 16000 (2,50000) em-

berre mégyen, 's nagyobb

részint lovaságból áll, kö-

zonséges fegyvereik: dárda,

kard, kézív , kanócz pus-

kák, *sa't. Oltalmok alatt

több Indiai fejedelnaek él-

nek. Eletmódjok eggyügyü,

vad , durva és kegyetlen

karacterjek; föbb foglala-

tosságok íoldmívelés 's ha-

dakozás ; kereskedésnek ,

mesterségeknek, 's a' t. ig^n

csekély keletje. Eredetét

e' Seikek nemzete a' Ras-

büttektöl vészi, és hajdan

egy vallásbéli felefcezetet

állított , szerzftjök Nanek

volt, ki bolcsessége , ájta-

tossága és a' Hindusi Sz.

könyveknek értése ál-

tal magának nagy tekin*

tetet szerzett , és esz-

tendö körül halt meg. A'

nemzet két részre oszlik,

néraelyek Khualasah nevet

. viselnek , azok tudniillik ,

kik hajokat 's szakállokat

. nyírik, és füldmivelésbíil >

16 's szarvas marha tartás-

ból,.némely mesterségek-

böl 's kereskedésbol élnek;

mások Khalsáhknak hivat-

nak, ezek mind szakállokat

mind hajokat nevelik , és

egyedül hadi szolgdlatnak

szentelik magokat. Az egész

uradalomnak fö vsa La

hor.

Sicilians, vs Francz, orsz. Var

oszt. 2290 lak.

Seilte , fó viz Francz. orsz. e-

red Dieuze mellett Lotha-

ringiában több patakok-

ból, eggyesül kis Seille fó-
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val , és Metz mellett Mo

zella vizébe szakad.

Seine, Sequana, Fr. orsz.nak

föbb fói kbziií'egyik, erede-

tét veszi Sainte-Seine mel

lett az Arany dombok (Co

te d' or) oszt.ban , áltfut-

ja Champagne tart. innen

Ile-de-France tart.ban ér-

kezvëri , keresztül folya Pá-

rist, és'mint egy 96 mfd

nyi folyása után Havre

mellett a' Brittusi csator-

• nába Ömlik. Haiókázha-

tó lesz Vléry szomszédságá-

ban , és folytában számos

fókat, mellyek kbzül az

Oise , Aube , Marne , Yon

ne , Loing, Eure jelesebbek,

fogad ôblében. Rendes á-

radásaé* apadása a* tenger-

tol 30 francz. mfdre felfe-

lé'hat ki, és Rouenig nagy

terhes hajókat bír. Ezen

fótól 4kovetkez6 osztályok

kölcsönözik neveket:

Seine, oszt. Fran. orsz. nagy-

sága Csak 9 П mfdnyi , de

6:32000 1. népesíttetik , a*

hajdani lie de France tart.

nak kôzepét foglalja, és| a'

Parisi , S^eaux'i, és S. De-

nis'i kerületekböl áU. Fó

vsa Parie.

Seine és Marne, oszt, Francz.

orsz. Seine ,. Marne, Morin,

Vouzie , Brevonne , Terou-

ane, Otrini fóktól , és Bri-

are csatornátói nedvesitte-

tik; Ile de France és Cham

pagne régi tartományok-

nak némely részeibol , ugy-

mintGatinais-Français, fel-

sö és also Brie vidékibôl

formáltatott. Nagysága 108

□ mfd 298820 1. Gabonával,

gyümölcsel, dióval , fával,.

marhával 's vadakkal Ьй-

velkedik. 5 ker.re 29 kan-

tdnra i és 56i helyséffre ré-

ezeltetik ; kerületeinek ne-

vek e* következendök : Me-

lun, Coulommiers, Meaux,

Fontaineblau , és Provins,

Fö vsa Melun.

Seine és Oise , oszt. Fr. orsz.

hasonló nevü fók partjain,

nagy részint Ile de France

tart. részeibôl ugymint :

Vexinfranacis , Hurepoix

tart. és Brie-française tart.

kis részébôl áll. 102 □ mfd

térségen 5.300GO 1. számlál ;

gabonája , gyümölcse, ker-

ti veteménye bôségben te-

rem, marha tartása is nagy;

4 ker.re, 36 kanton : és 696

helységre oszlik , négy ke-

rületiezek; Versailles, Man

tos , Pontoise, és Corbeil»

Fö vsa Versailles.

Seine, (az abó") oszt. Francz.

orsz. felsô Normandiának

részébol formáltatott; Sei

ne, Andelle , Epre , Terre-

in , Bonde, Levriere, Ar

ques, Bethune, és Eaune

fóktól hasittatik ; 128 Cj

mfdnyi térsége 642770 1. né

pesíttetik. Gabonával, leïi-

nel , gyümölcsel , marhá

val , 's vadakkal bftvelke-.

dik. 5 kerületei : Rouen,

Havre, Yvetot, Dieppe , és

Neufchatel ; ,50 kant. és 987

helységekre részeltetnek.'

Fö vsa Rouen.

Seinsheim , urad. Schwarczen-

burgi Fejed. birtokában ,

Bajor orsz. Rezat ker, kis

vsal , és hasonló nevü vár-

ral.

Sei-pud, nehézség mérték O-

rpsz bir. 10 pud'ból áll»

Seir , (1 Mózs. 36 rész 20 versb.

és 3 Mózs. 2 részb. 12 versb)

tart. késobb Idumaea , kö»

sziklás Arabia , Horeb bér-

czei , és Canaan között, ezt"

a' tart.t járták valahajdan

körül a* vándorló zsidók ß

Mozs. 2 rész 1 versb. most

puszta tart. rég sokkal né-

pesebb vala , jeles volt ben

ne Bozra vs : Seir magas

bérciei bérczei kószikíásA?
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rábiában találtatnak, • • . lája is vagyon itt ktváJt

Seitenberg , v. Sausenberg , ravs

Karinthiában Neustaedlli

her. Gurk fónál, pléb. kas-

télyal , papiros mnlommal,

és hámorral.

Веч fía r , sziget Finniai ten-

ger öbölben Orosz bir; Wi-

burg Helyt. 135 h. termá-

ketlen, Iakosi csupa halá-

szók , kik éjjel világító tü-

z«t éles/.tenek. 'ь

fieiterutetten , mvs ée Bene-

diktinus Apátság Ens alatt

lévó Austriában , Bees er

de» felett való negyedben

képen ezép szönyeg ké-

szül. Fabrikái paraut , ee-

lyem poszfcó > szattyán? 's

más portekát nyújtanak,

Kereskedése Smirnávaij és

Magyar országon által Né-

met ors».galnagyra mégyen.

Találni itt szép régiségeket.

Ezen vsnak hireihez^ -irtt

fea)dan Sz. Pal » levelet.

Selaus (49°! 3*v'.5" É. Sz.J fa-

lu Cseh orsz. Czaslaui ker.

Seliwka fónál , kristály ,

akát és topáz kovek talál

tatnak kornyéltében.

Urlà fónál, kath. píéb. tur Selbit , ravs Bajor orsz. Mai-

lajdonképen 77 h.ból áll , ni kerv;Selbiz fónál 153 h.

MhK<.T^i»i«Ah c.a**\a\ Selije , vs Angol orsz. York

Grófs. Ouse fónál.

Seis, fó Nápoly orsz. a' Sa-

lernói öbölbe szakad.

Seiecia , helys, Lengyel orsz.

Krakói Vajvodaságban ; ko-

bányáiban külombféle szi-

nü sz«p márvány ásatik.

Ë. Sz, Sotof, 1. Scheílif,

4po 28' $elèfkie 1 Seleucia, e'nevet re

's közel még 190 h.számlál.

&eix , vs Arriege oszt, Fran,

orsz. 22,50 lf

SeMlaven , 1. Saklaver.

Selun , Sel mdie , 1. Ceylon,

Selangen , 1. Magindanao. '

SelaniAi , Saloniki, legrégiebb

idokben Therma , késóbb

ThessaLonica az

До» 41' »b" K. H.

alatt fVks¿ik , Macedonia

tart, hasonló nevû Sand-

scbakbágban vagy is alhelyr

tartos.ban Saloniki tenger

öbölnek keJeti partjai Kur»

tiah hegynek le ereszkedö

oldatán , Számlál 60200 1.

kik kqzül 30000 törökok ,

20000 görögök és 10200 zsir

dók találtatnak ; vagyon

10 nagy 's kis meesetje, 9

ferdoháza, több görög és

kath. temploma , és egy

GÖrög Erseknek széke. Ut-»

szái síorosak , egyenetle-

»ek ésrakatlanok. RévpartT

ja alkalmas , 300 hajó he-

íyet foglalhat benne ; a'

vst és a' kikötöt két kas-

tély oltaltnazza, mellynek

eggyike a' Vardati toronyr

xiak , a' másik Kelemrjé tor-

nyának neveztetik. Három-

ló farku Basa kormányozza.

A' zsidóságnak itt fö isko-

genten több vsok viselték

kis Asiában , mellyek na-

. gyobb részínü most snyo-

- morult falukká lettek, Igy:

fekütt egy Seleuczia Ana-

doli tart, most a' törökök

Selenctiernek hivják ; egy

fekütt Çaramaniâban , most

Tshaklunak neveztetik; leg-

bíresebb vala minyájaiko-

zótt Seleucia Trachea, most

Selefkie , a' hajdani Cilicia

mr>s't Caramannia tart. Its-

chil nevü ker. széke a' ker.

Basájának. Itt folyik Sa-

leph vjze , melly regenten

Calycadnusnak hivattatott,

nevezetes e' fó a? rézszaká-

lú I Fridrik esászárról , ki

1190-dikben e' vízbe fúlt

belé. . . > :

Selemi , nemzet Saharai pusz-

taságban csak nevét ismér-

jíik.

Seienginsk, ve Orosz bir. Ir?
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butski Helyt. Selengafónál Seligeroi tó , Orszbir. 710 vagy

3,500 I' kik (old mívelésbol, mások szerint 690 szigetek-

barba ra termesztésbbl és kel.

kereskedésbôl élnek. Selindrim , nagy vs Celebes

Seleucia , 1 vs Palaestinában • szigetben.

Gaulonitis ker.ben , Samo- Selingi sziget , his sziget Raj-

chinites tó mellett. <i) Se- nában Fort Louis'nak el-

leucia Pieria, Seleucisi Sy- lenében.

riában, Pierius hegyen ten- Seiina , helység Candia tö-

ger mellett, csaknemmeg- rök szigetben a' tengerpart-

vehetetlen erösseg, N. Para- ján , egy kastélyal , széke

pejustól szabaddá és füg- a' ker. al helytartójának.

• getlenné tétetett. 3) Se^eu- Selinus , fó víz 1) Cilicia , As,

cia Tigris vizénél , Baby- ban Laertes és Cragus köztt,

loniában , azon víznek nyu- 2) Achajában Gr-aeciában.

goti partyán , Euphratesbe Seiivrea, Selymbria , (41o 4'

vezetö csatorna mellett, 35" É. Sz. 450 50' 48" K,

Babylontól 40 mfdnyire. H._) nagy vs Türók orsz.

Seleucus Nicator Királvtól Rum-Ili tart. a' Marmorai

igen termékeny vidéken tenger partján 8000 lak.

építetett; egykor 600000 la- naçy rés/.int görögök , kik-

kosokat számlált , és Assi- nek itt Püspokjók vagyon;

riai bir.nak fb vsa volt. 4) kikötöje csak kissebb ha-

Seleucia Trachea, Cilicia jóknak szolgál , gabona-

aspera kôzepében k. Asiá- csürjei nagyok , kereskedé*

ban a' tengertöl nem mesz- se hasznos.

sze a' Calycadnus vizénél , Seik , mvs Bajor orsz. Main

szép , és jél épült vs ; kies ker. hasonló nevü fónál

fekvésti , egésséges , és jó 210 h. és 1,500 lak. kik jó-

élô hely. . - lent tçrmesztenek , vannak

Selgovae, Rom Britanniában, vas hámorjai és hutái.

tetogcr parton, btladinusok Selkirk , Grófs. déli Scotziái

mellett jobbról lakott nép : ban , Peebles , Dumfries ,

vsaik : Trimontium, v. Tri- Roxburg es Barwiek Grof-

pontium, most Dowdrige, s.gok között , 260 ang. □

Seletnicza , Horválh orsz. Va- 1. találtatnak. Földe he-

rasd Várm. fekvô hegy és gyes és erdös , kevés szán-

erdô Ivanecz és Bella ko- tôfôldei zabot 's árpát te»

zött ; hiresek vashámorjai. remnek. Lakosi juhtenyé-

Seligenstadt, ve Aschaffenhur- szetböl , vadászatból 's ha-

gi Fejed. Main fónál 21501.- lászatból élnek. Fñ vsaл

A' voltBenediktinusok tern- Selkirk, Ettrik fónál fekszik

plomaban nyúgosznak Em- . 1100 1. Ifik marhatartással,

maN.Károly Cs leányának, harisnya ésfonál fabr. fog-

és az ö férjének Eginhard- lalatoskodnak , 's lábbeli-

nak tetemei. vel kereskednek.

Seligenstadt , vs Hassziában Selmeczbánya , Schemnitium,,

Starkenburgi Fejeds. 402 h. Stiavnicza, (48o VJ4 45" É.

és 2270 i. Sz. 36o 33' 15" K. H.) Szar

Seligenthal, vs Badeni N. Her- bad kir. ieles bánya vs Hont

czség Leining Hercz. birtp- Várm. Selmeczbányai jar,

és Oxellum.

 

kábau, bant fekszik tpbb kpszirtes.



Jîegyektol koVnyékeztettett

völgyben, Körmöcz bányá-

tól 3, Besztercze bányanoz

6, Budához pedig 17' pósta

mfdnyire , több mint 1700

h. es 17000 I. i|<îk részmt

szép szabadságokkattaega-

jándékoztatótt bán'yá bif-

- tokosok , részirit kézi;m>s-

terek es ïtozônségée :i polgá-

ток, részint pedigïe*r vbá-

nyabél^rnforikások.' ¿püF*-

tei és titszái a' vsnafi¿4íe^

gyes és völgyes fekvése^rtíb-

att sok helyeken elvannak

szaggatva , mindazált&l

többnyire alkalmatos és csi-

iios lakást is szolgáltatnak

némellyek. Jelességei közül

való : a' régi vár, ítlelly-

ijek helyén mondják, hogy

épült légyen még Öse-

ink eljövetelek elött Sel-

meczbánya vsa ; az úf vár

■ pagy négyszegü épület,toro-

nyal 's verfi órával diszes-

kédik ; a* Kir. bányászika-

tnara ház , mellyben egy-

szersmind a' fft bányáiGrófV

лак lakása; a' kir. báhyá-

ezi Akádemia j melly ítt

1760-ban M. Terezia kir. ál-

tal állitatott fel; pósta *a

¿óháza i bányászi itélo-szé-

ke 4 kath. ísze"*»""*»''^»

egy pléb. és egy Piarista

Kollegy.mal , az evahg. is

tulafdon tèmphkaï birnak;

dé kiVáltképen hiresek a-

rany 's1 ezHis't Kányái,m*l-

lyek nió* acó ЫпуЧ mélség-

re tiyúlnák és 'e'sztendcín-

kénfc a'fbWlio forint iértek-u

aranyat 's- ezüstót 'adnak,

ide nem számlálván réz ,

gálidtko V más ásványit ,

szüntelen 8000 > embeV fog-

lalatoskodik bennek. Portá-

Çelle , Sellye , magyar 's trit

mvs Nyitra Várm. hasonló

nev'ü jár.ban. F. U. a' 'Tu-

dom : kincstár , Váff vize

¡tíiellett fekszik t Kitrától

délnek mint egy ,5 órányi-

ra , 2,50 h. és 1750 1. kikegy-

n ehá ny zsidót kivévén m ind

kath, vagyon pléb. gyer-

rriek iskolája és 1 isprtá-

lya, szentegyháza jeles to-

- roftyal "rerö>oraval dlsae-

síttetik. Termeszt dohányt,

marha tartása , szóp> eraft-

seg*, mésakemenczéi , és

orizágos vásárjaí nevezete-

sek.^m ; \ .. ,ц> t a . 4„¿

Selle i Savus k. fó Fr. orsz.

- ban , Picandrában ered , és

Hernégauban Bonchain és

Velenciennee köztt Schelve

vizébe szakad. u- ' ■-.>. ь ч

Selle , vs Francz. Loir és Cher

Deinhofen , falu Baior orsz.

felsö Dunai ker. egy üveg-

hutával , és nagy márvány

bápyával , mellyben szép

kovévált halakat , 's ráko-

kat , találnak , asztalnak-

való márvány táblái híre-

sek» ia< i ■ г w\ei , .> »>.í-«í ,.iv-

%elnitzu , vs Lipto Várm.ben,

salétrom f&zéssel.- ^ ''. .»„Vc;.

SeUey , kis fél sziget Angol

orsz. Sussex Grófs. epyne-

hány f'ftlutskákkal, sok csi-

gát küld Londonba.

Seller* , falu Nassau-Weilbur-

gi í'e.jeds. Westerwaldban ;

eavanyúkútforrással, mely-

nek vize Seiter "víjk alatt is*

méretes ésttíbb mint -a mil-

lio korsóval hordatik szé-

lyeb '• A,^i!.m„ .* ;.wAö- ■

Seitschon , kis vs . Cseh orsz.

Berauni ker. ioq h. es egy

szép temp.mal. Polgárjai

kereskedésbol , mestemé-

gekbbl 's fôldmivelésbôl él-

nek.*- í-> « >■ -• f. ... -ч. -

Selva, (4i<* 15' E, Sz. 170 44/

K. H.) ve Spanywl orsz. Ca.*

taloniában дбоо 1.

Selve , kis sziget Quarneroi

tenger öbölben , földe szá*

raz és kövecees » \6 víznél-

kiil szükülködik. . Lakpsai

számospásztorságból ée hai



jókázásból élnek, Fejérmár- . g»tt utak nem rég kofalalr

ványa jeles. , ,1 -, 's kollátok által jobbíttat-

Selv.tpíana tó , kis tó Helveti- tak njeg : Austria es Stajer

ában Graubundeni kenyt. koxött, levó határ ponl.ban

Se/ye, Selfye , mvs Somogy as emiílett út mellett s/.ép

Várm. s/igeti jár.ban. F^U. , enjlék os/lop áliítatott f el.

Gróf Battyáni ; (ehazih Drá- Stmg,tUm, Semigallia, Herc/.s.

va fó 8/,ora6¿ed jában mel- és keleti része Curlandiá-

lyek áradásai s/.oks/.or nagy nak Orosz bir.nak Mittaui

károkat ókoZnak halar já' Hetyl.ban, a' bol Mittau

• ban, 290 kath- es 790 reí". fó v^a f*ks^i}u4„. .

lak. Bogdásához , melly- Se/ni , Fó vi¿ének mellék foja

nek filiáia ¡1 fél órányira. Olas/; orsz.banj ; . iH ... .

Seíyk,St helken,Se¡ke,sz.magy. Semiischi , eggyik a'küzelebb

faluErdély b-Beaztert/e-vidé levó AlenU eaigetek kü¿ül

kén,posta úlbarvrieuang.és 1 Asiaban. .

go r. tempi, palinka ÍÓ7.éssel. Semil , Semile, kis vs Bunz-

Se/jA , (kis) Kl. Sehe) ken , Er- laui Iter. Cseh ors/,. bai* Iser

dély Fejed. Megyesi stikb. . fó és Woleschka patak rael-

magas hegyek közolt fek- lett fekszik 180 h. 's 670 1.

"vö mvs , evaqg. és n«m . kik^ igen¡ finom papirost,

е£?У- görög píéb. S*á»%ok , 's jo eserpp e;dé/oyt kés/ite-

Olábok és czigányok lak- nek; esperantes pléb. terap.

ják. EU öl egy órányira í'ek- és szép kaet$jya. vagyon,.

szik Nagy-Sejyk mvs egy Semipaletnoi , ^egerösitett vs

póatahá/v.al, és jó réttekkej, Irdisch fóna^íTobolsk Helyt.

&/« , Sale/.ia , Elizatium ,/kis . Qrosz bir.ban 8« b> és .3.50

vs Franc/., orez. «lsó Kajnai . 1. Vagyon nagy esere-épü-

oszt. Selz pataknak a' R« j- lete a' Kirgisiaikkal és az

. na vizébe való íimlésénél. , Asiai kere.^kedökkel való ke-

Selzerau, vidék Stajer or*z. reskedésnek kónyebitlésére.

Iudenburgi ker. nyug.nak Semirom/certa , 1. Wan.

.' Obdachtól, vashámorjal. Semíin , Zemlinum , Zimon,

S*/we»7/o,falu Niakatel K*rs. . ' (44° 50' 6'-',,Ц, 5%, 38o K.

- kb/ép Senegambiában, gal- H.j privil. vs Péterv,áradi

• dag aranybányákkal. . ч katonai vidékben Loth, or.sz.

Sembieu-Ghieun , falu Birmá- Budától <;», pósta nifdnyi-

, mi orsz.lravaddy fónak kel. re,fekszik kpzel Száva vi-

'partján , ,eC Bengaliai por- zének a' Dun4val való egy-

tékáknak , mellyek Araka- gyesülésénél Nándor Fejér-

- non keresztül az orsz.ban . várral általellenben , nagy

}önnek , fö lerakodó helyet . 's roegerösitet vs , 1160 h.

ssolgáltat. és a* katonaságon kivül 8000

Semendrin , (tulajdonképen \, kik 1700 kath. és 300 zsi-

, Swendrew, az az Sz. And- dót kjvévén ó-hit» Ráczok,

ras) Senderovia vs Serbia vagyon 4 temp. 2 cemzejti

tart.ban Török bir.ban Jes- iskolája , só haza és har-

sowa fónak a' Dunába va- miñGzadja, a' határbéli ka-

. ló szakadásánál 19000 1. és tenai Kommendónak és fó

egy oltalma/ó várral, postá hivatalnak s/.éke. E-

Semering , magas és részint zen határpontnál Magyar

meredek hegy Stayer orsz. és Török orsz. között nagy

Mürzzutchlag és Schottwi- kereskedés íizetik.

ЩП között. Д' keresz,ttilv4 Semoif, Sesmarusj k. fó IíM*
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•seraburgi НеЛЬеп ; *gy. esztendônkéat a' Manomo-

Belgyiomban y Luxenburg tapai fejedelemnek ayándé-

vsánálEred , és Chwleville - kokat küldehak. Itten va-

mellett Maas viaébe sia- gyon. vh/í.-í <,?i .«.-i,.*

kad. • • .'inií •! >•■<• Sen», f« v6« a' hasonló «ftevü

Sempaeh , régi ?s ' jebbarerfa- Portag. »tart.ban Zambese

házakból álló kis vs Sem- fonal r ezéke a' Helyt.jnak ,

pachi tónak. kéleti partján, pasp, fó Vicariusnak, a kjas.

Luzernai KantHelvetiában, • de* «gy1 c«*3áélyt»wár4t<,ira-

700 I. Az 1386 • eett.ben 1 a' • gyön. ;'v •»•*••• ~.f r<.,i>..

Helvetiaiaktól nyertr dia- Senarica, vs Spanyoi Tetamo

dalom által nevezetesífcte- tar-t.ban ; lakosi csupa ne-

tett; az ütköZet helyén most mesek, kikszép polgári sza-

díszes* kápolna álll->> : badságokkal btrnak.. . .

Sempaofyi tó , Helvetiában Lu- Sende, v. Sinedi , nagy puszta

zerni kant. hossza 2 , szé- ' 's homokos videkPaderborni

lessége pedig csak fél órá- Her.ben; benne erednek Lip-

nyi hallal bövelkedik» J • pe es Ens fók, ezen kietlen

SfrnrtftcA, mvsalsd Stajerorsz. vidék Lippe , Ravensberg

Ghráeezbker. S-cheokel hegy es Rietberg &rófs.gok, által

nek töviben fekszik , 60 h. » sainte Münsterig ée Osna-

és pléb/ A' kornyéknek bu- briickig tebjedki. . f

zájakülónos jólisztet nyújt. Sendenhorst, (E.Sz. 51O 50' 20"

A' mvs mellett tevö hegy, --'K'.jH. 2.5° 26' 39'' alatt) vs

egy patakot nyél el , melly -©röninga tart.ban 1100 1.

fél óráig a' hegy alattfoly- Sendekrad >, mesterség által

ván , nem messze Peckau- - meg bövitett fó Persiában,

tól ismét kiomlik a' hegy- -■• Ispahan falait. nedvítvén

böl 's tovább folyik; ' - • â^hol elég nagy a' széle-

ßempte, Sintau , magyar 's "sége, Kas-piumi tengerbe

tôt mvs Nitra Várm. hason- e«akad*

16 nevö jér.bán , fekszik Sendomin, l. Sandomir.. .

Vág vize mellett, N. Szom^ Seneffe , vs Brabantiában egy.

bathoz 2 mfd F. ü. H. Esz- Belgyiom orsz.ban 5300 1.

terházy : Itt fogadá el haj- Senegal Sarada*, f& foly¡ó Se

dan RozgonyíUlászlo Kir.t. negambiában közep Afri-

Határja termékeny. 1 - kában,ered«tét Konghegy-

Semur, (47O 3g' Sz. 21040' ségbiál Nigritiában veszi ,

K. H.) vs és ker.bélifohely és délrôl ész. vett erány-

,Fr* Aranydomb oszt. hegyek ban magas hegylánczok

között raagas gránit köszik- között fekszik , holott egy«

lán épült, melly Arman- más után Gowina és Felu

$on fótól keríttetik , 4300 kôrnyékében két víz zuha-

kik jó vásznat , posztót ké- násokat formálván, Falema

ezítenek , és gabonával ke- mellék fót oblébe fogadja,

reskednek.- ' - . ■■• * »agy csavaradásokban ész,

Sena, partí vidék- Manomo- nyug;nak folyik, 's két ág-

tapa orsz.ban Zambese fó- ra oszolván Bilbas és Mor-

nak déli partían , hossza fil szigeteket formálja ,

120 és az egész nagysága nem sokára nyug.nak for-

5°*» □ geogr. mfd tétetik , dúl , több ágakra oszlik,

most a' Portogallok birto- és délnek vett folyásá^ban

fcáb*n vagyon, kik ezért ismét eggyesülvén az E.Sz.
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*5° 5& alatt a' tengerbe es veres fokok. Nagyobb fo-

szakad, Torkolatja fél mfd- lyói > Senegal és Gambia ,

nyi s*élességü '» föveny melyektöl e' tartomány köl-

torlattal tellyes , folyáaa , . ceönözi Senegambia nevét ,

sebes, 18—a^labnyi mf njély- . St. Dominque 's a' t. Tavai

sége, és az emliftett vizzu- köziili Kojor v. Kaer , Pa-

hanatokig hajókázható. ni«-Pal v. Panie-ful , Nieri ,

Hossza forrásitól kezdve 160 és >£aper nevezetesebbek,

mfd számlaltatik. Torko- Meleg levegdje a* tengernek

latjában több szigetek ta- kozôl Jétele , és a' számos

laltatnak , meJJyek közül , e&sök éditai mérsékeltetik.

nagyságára iefesség^re Tornados nevü szele , mely

nézve -Senegal vagy is S. délketetrol jft , és fergete-

Louis szigete a' többit fe- gekkel kapcsoltatik , sok-

lülhaladja. EsiVendônként ezor dühóskodik , minden

. az essoe napok alkalmával ellentálló tárgyakat felfor-

partjait elhagyván a" kor- gat , ennek elmaradásával

nyékezo alacsonyabb vidé- pediglen musk it ó neVü szu-

kit elborítja és nagy mo- nyogai alkalmatlankodnak.

csárokat 's posványokat о- Сsaк két része vagyon az

koz , mellyek megrontván . esztendönek , ú. nr. száraz

a* levegöt , sok betegséket és hév nyara és a* telet

szülnek. -i »■ képezo, essos honapjai. Fo

'»*'■ i» * "r ■ ' , termései : narranc's,czitrom,

Senegambia у V. is nyugoti £i- . gránát alma , fige, dohány,

grkia, nagy tartom. kôzép riskása , török búza, borsó,

Afrikában , északról S,ahe- görög dinnye , aloe, mász-

. ra pusztával , kel.röl Nigri- tixfa , sihfa, melyból jó ÍZÜ

. tiának belseivel , délrël 8i- vaj készíttetik , pálmafa ,

erra-Leona partok vidéki- ében , és mahagoni fa, ta-

,vel , és nyug.ról az Atlan- marinda » nádmez , pamut,

ticumi tengerrel határos; bors , indigó, "és messze ter-

keletrôl nyug.nak vetthosz- jedö erdösegek ; az állatok

sza 160, és északról délnek . országából: szép nagy ter-

terjedö szélessége 1.30 , a« metü , és felettébb jó ízft

. égész nagysága pediglen hússal biró szarvas marha,

. 1600» □ geogr. mfdre téte- kôvér farkii juh -, ló, teve,

tik. Szép, és a' természetr kecske , settés, elefánt, o-

nek minden ajándékival roszlány , pardwcz -, tigrls ,

megáldátott tartom. csak kiilönös nagyságú farkasok,

egyedül felettébb nagy, hév- majrhok1, hinzokj leopár-

çége , és Senegal fónak ki- dok , hiena ebeH szarva-

áradásai áltaí okozott egé- - sok, nyúlaky cifcíbet pety-

• ségtelen levegöje szekott megek, kroködilok, gyikok,

lakesinak, 's kivált a' kül- veszedelmes kigyók , sasok,

földieknek terhes lenni. ölyvök , papagájok, jégma-

Belsejében magos hègyek- darak , hattyúk , lúdak ,

kel kietlen nagy horaok récsék , pelikánok , és más

pusztákat változva találni, madarak ; hegyeiben arany,

partjai ellenben róna, víz- ezüst , réz , vas, márvány,

zeljbôvelkedô, 's termékeny só , partjain ámbra talál-

vidékek. Jelesebb fokai kö- tatik. Legrégibb és még

', f¡ü\ yalók: a' fchér, zöld, most is fp lakosi Мац?
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Tusok , és Nég*reïf , ítflmek kodnak a'természetnek'nSég

Jiajok , ábrázatok és szoká- ei nem korcsosodott eggyü-

sok kö-zött igen n'agir kü- gyü magaati. Po'lgárV

lbmbség uralkodik. A'Sze-. kotmányra nézve Senegem*

recsenek v. is fflaftrrusok • 'bia hagytibb -részint gytën-

rabsi efedetüek, barha Sfci- ge Fejedeifnektol kórrná-

nú'eszép termetü eníberek, • rfytfztatik^ kik alatValóíkat

kiknél a'gyengébBipertrtíék 'kra^ek sieHfftl nyomorgat-

felettébb nagy tëstèssëge )ак/аё'тЪпйак'Ьс1йпе rhér-

különös «zépségnek "tarta- ' sgftleítf monárkiák isУ Üé-

tik ; buza y- á^pa V 'sálteles mely 1 £fcabad Státusok és

lienyérrel,km0niBf¿re'í:Std- ' -KfetáWüságokiv ^ < » ^

«éggel, tejjel., me^el/^sas- •' • ■' Seifegambia ïekvésére

ííával y és némely Vada'kkal "hézvè v'Feísw' j'këz^py'és al-

élnek , az erös italoknak so Sénegambiára részelfc«-

nagy kedvellôji. Feléségèi- tik; 'Felsö-Senegambia ész.

ket marháért 's más porté- nak fekszik Senegal fónak

kákéft vásárolják , innen északi v. is jobb partjain ,

nálok , valamint régenten - éâ'egész a' fenér fokig, vagy

a.' Zsidóknál a' számos le- - is tulajdonképen a* ráknak

'any gyermekek birtoka , naptérito karikájáig terjed,

nagy gazdagság. Ruházatja és egyszersmind " Sahara

nem eggyenlö. A' Négerek szeit foglalja ; e* tartomány

között a' Feluppek » Jalof- nagyobb részinfckîetlen ho-

fek , Fulierek és Mandigói- mok pusztaságból áll, mely

ak nemzete jelesebb ; ezek némely helyekben szép zbld

a' fellebb említett Szeré- rétekkel 's legelñkkél', gti-

csenekkel Muhamedanök , - bohát termo szántófóldek-

midön a' többi Négerek Fe- kel , és gumifábol álló 'ki-

tisimá'd&te' v. 'is bálványo- terjedt erdókkel váltatlk

zók. A' Szerecsenek papjai fel ; ezen gumiból' mleiy

Marabutoknak neveztetnek, felsö Senegambiának 'lég'

és különös ósztályt állít- nagyobb gazdagsága , esz-

nak. Virágzóbb nyelvek : ténoo által m'integy íbobo

V Mandigoiaké , Seravulli- mázsa hozatik Europába,

aké, az Arabs és Portugal- melyböl a' Francziák' kti-

lus nyelv kiilombféle día- lombféle jó ízü csemegéktefc

lectíusokban. Némely vidé- és liktáriomokat ■ tudnak

Sieiben igen számosak a' készíteni. Jelességer kôzé

*abszo!gák. Senegambiának tartoznak még felso S"eñ«-

kereskedésében Angolok , gambiának az abbari sièljtl

Francziák, Portugallok,Dá- szórva találtató kôszikla

nok , és észak Amerikai sza- darabok, mellyeknek1(*eí-

bad Státuebéliek részesül- nek fekete , és • tiszta ter-

nek , kik tigris bñroket,. vi» mésvasat foglalnak , hon-

aszt-, eliefánt csontot , pa- nét kerültek ezek e' tart.

mutot , borsot, aranyot, és ba, melyben semmi ollyast,

kiváltképen gumit cseïél- a* miböl eredhettek vólna

пек fel posztóért, vászon- ezén kôszikla darabok , lát-

ért , fegyverekért, erös ita- ni v. taíálni nem lehet , még

lokért , puskaporért, Imfely eddig riem lehetett megha-

poi'tekákon leginkább 'кар»- tározni ;3 némely útazók,

mind a' két nemnek csak
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mint Gplbefey, levegöböl Balajitèi szabad Koztáraa-.

lehullott -meteorai kövek- ság , Bugsi , Bissao, es Bod-

Jack Urlják. Itt vannak.az schuga szigetek , Biafarek,

. ,,Arguin , és Penia v. Porto Nalus , Landemaus , Wag-

rd'Addi nevü szigetek.—Ko- res., és Kokolis tarlomá-

zép.Senegambia, Senegal és nyohkal. • ujs ¡£,|

- Gambia fok.között fekazik; Senekaek^ UJrokesek.

lakosi csupa Neger nemze- Senti, fa Helvetiai Sz. Gallî

tek , és következö. tart.kat kant.ban rövid folyÄs után

foglal magában:. i.) az Ua- Wallenstädti toba szakad.

loiiak tart.nya azelött ha- Sen/ienAere , Cseh vs Königin

talmas Kir^ág volt , most . цв^кЦ^кег. Sas pafcak mel-

д részre vagyon osztva az lett ¿11 ház. kastélyâl , eat

jÓ9.5-diki kegyellen zeneho- esperestes pi éb. tempi,

nák ölta, ú. m. Ualo , Ha- Sen/tenàerg , vsSzáaz orsz.Mei-

70Г , Baol, Sin V, Thin,.és szeni ker. fekete Elster io-

a' tulajdon L'alol. 4) a' Eu» nál 170 ház. ,1 kastélyâl ,

lierek v. Fulahek tart.nya. vidékeit számos Vendusok

3) a' Mandingoek tart.nya, lakják. ', ¡ v f ^ ^\ f

mely ismét több Statuera, Seng/ea , vs Malta szig.b, 5500

v. Királyságra, ú. m. Bar- lak. egy tengerbe uyúló

re v. Manding, Walli, Wul- ' fëldcsucson fekszik. ,, .

li v. Yuli , .Nlerine, Bondu, Senhora dedraça de Lippa , e-

Galara, Kadschaga, Kasson, rös határvár PortugaHiai

's Banibuk tart.kra vagyon Alemtejo tart.ban.

részelve. 4) a' Négerek or- Seni, 1. Zengh. 1

azágai köze: Bar v. Barra, Sentis , Silvanectis, Augusto-

Badibu , Salum v. Salm , al- machus , (490 \%' «g" É. Sz.

aó-Jani v. Gniani , felsö Ja- *o° 14' ¿8" К. H.) v¡s és

ni , Tenda , Neola, Dentila, ker.béli fft hely Fr. or*z.

Sata du és Konkadu Király- Oise oszt. Nonnette kis f<5

ságok tartoznak , mind ezek mellett 4400 szorgalmas lak.

nagyobb részint réna, szép; és egy régi várral. Fekvé-

és bft termésu tarl.nyok. — se igen kies lassan leeresz-

Alsó Senegambia az emlit- kedô hegy oldalban épuJt.

tettektöl délnek fekszik, és A' hajdani Püspöki tempi.

Gambiának déli v. is bal nak igen magas tornya ne-

• partjától Nunez fóigiV. Ver- vezetes* 1 ;¡ü- v4«yл íu*

gas fokig terjed , több Fe- Ъеппааг , Kir». Nubiában Nil

jedelemségekre oszlik, me- fónak partjain ; Dongola ,

íyek nagyobb részint ese- Atbara , Habessinia, a' Gal-

kélyek , és kevés jeíességet la nem^et tart^tél r és a*

foglal ; Gambia fónak part- Darfuri Kirs.tól kôr,nyékez-

jain e' következö Kir.ságok tetik ; ész.tól délnek ,vett

feküsznek : Foniah, liintam, hossza mintegy 80 geogr.

. Kam , Schagra , Jamina, E- rofd. és ugyan .anp.yi nyug.

ropina , Schemaroo , Toma- ról keletnek ter)e,dö széïes-

ni , 's Kantor. A' tenger sége. Eghajlatja meleg ,<

partokon és alsó Senegam- söt nyárban csak nem tür-

biának beleeiben : a' Felu- hetetlen hévség nyomorgat*

рек tart. Scherescha Kirs, ja Iakosit; levegöje máah-

Bagnonek és Papelek tart. ként egéséges vóloa , de es-

a' Kabói v. Gebei Kirs, a' so* esztendô részében (mely



tél helyefc vagyoñ) «.' szá

mos posványok által meg-

rontatvác - aok betegsege-

ket szül mellyeknek | na-

gyobb részint halála'vé-

Îe. Földe többnyire róna ,

s feiet tébb bö. tersa ¿»u ,

gabonája , 's kivált buzája

és riskásája elég vagyon.

M irha tenyészete nagy ,

tevében,szarvas marhaban,

juhban , sertésbe.n , /в t> ef.

ga/.dag. Lapályos. puazta

vidékeiben elefántok, orosz-

lányok , párduczak¿ strutz-

madarak tanyásznak. La-

kosi Négernemzet, ésSchil-

luk nevet viselnek ; lásd

Schilluk. Ezeken kivül buj-

dosó Arabs ок v. is Bedui-

nek is laknak e* tart.ban ,

kiknek számok mintegy

и—14000 mégyen, ezek ál-

lítjak az aliando katonasá-

got , és ôrfcik a' ío vst. Ke-

reskedése az orsz.nak , cse-

kély , ' kivitrel portékái : a*

ranyporból, czibetböl, ele-

fánt csontból , gummiból ,

és e'< legújabb idökig rab-

szolgákból is állott ; feles-

leg való gabonájokat nem

bordják ki , hanem csürek-

bi> takarí tják szükebb idök-

re. Béhozattatnak : füszer-

szára , papiros , vas és réz

ezerezámok , üvegkláris, tü-

kör , 's más aprobb porté-

kák. Békeséges idökben Ka

ravánok is járnak innen a'

külsö- szomszéd tart.kba ,

ú. m». Suakembe , Dschid-

dába, Meccába, Habessiniá-

ba, Nigritiába és j£gyptotn-

ba. A» otfaáglás .egy Mo-

nárka kezében vagyon , az

elsö szülbtre ,szál által ,:és

csak férjfi magzatban örb*

kös. Királyok, kit ök Mek-

nek neveznek , csak oly fiel*

tétel alatt hág a." thrónús-

ra , hogy tüstént megfosz*

tatasson életétôl, mihelyest

-—.478 -

azt az ország boldogsága

kívánná , pielynek vaiodi

jelenlétérftl ítélnie a' Mini-

eterekhez tartozik. Al-idea

a' Király meghal , a' zürza-

rvaírok- távoztatása végett

minden fokoni megolettet-

n«k . Hetenként tttszor-tart

titkos tanáesot. Orszéglása

• i alatt legalább egyszer kü-

teleztetik egy hóldtolde t

tula) don kezeivel felszánta-

ni '» bévetni. Minden ki-

menetele , nagy pompával

torténik. Háremjéban 60

ágyasai s/.ámláltatnak , kik

legnagyobb részint szép fe*

keteNégerné k. Az igazság se*

rényen szolgáltatik ki. A'gó-

nos/.tévok küzonségesen ha-

Jálig botoztatnak. Sennaar

Kir.eág 3 tart.kra oszlik ,

mellyeknek nevek : El^Aise,

Fazuk ló , és Kordoíán . El-

Aise tart.ban íekszik á'*i-

rályságnak '

Sennaar f'övsa , az ósí, eeéti'Vg?

34' 6« alatt NU fonak ñyü-

goti partján , szép dombos

Kelyheztetésben. Residen-

tziá'ja a* Királynak. Kerü-

lete а* Фзпак i yfb tnfldre,

és laki száma 1 00000 becsül-

tetik. Házaihitvány 's ala-

csony épületek , és сsatt' a'

föbb mndbélieké két sze-

gésü , fedelek mind egyik

lapos. Külso vsai csupa nád

gunyhókból állnak. A<* kár.

lkkhely magas köfallal kerí-

tetik. Kereskedése -nem Ha*

■ tolsó , vásáriai is népesek.

Kôrnyéke kôvér és termé-

keny , de ievegôje egéség-

telen. л?" V

Sentíabris t helys. Judaeában,

Tiberrástól 30 stad.

Sennone , 1. Zanone.

Sermones, Senones 1 ) Sequana

mellett » Icauna béfolyásá*

nál Galliában lakott Celta

nép , Tarquinius Priscus a-

latl as Alpeseken által Ita*
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lUJia beütöttek , fö vsáik lak.fcal.

Agedicum (Sens) Artissio-

dorum (Auxerre), Vellau-

nodunum 'e a' t. Ezeknek

maradéki vóltak az Apen-

tninusoKon innenso Italiá-

bao , Umbriában lakoitak

is , Róraa megvétele után

«Уепл?, kis fó Helvetiai Frey-

burgi kant;baii', mely ke-

leti határjai felá* folyván ,

Saenen-ivitevel eggyesül.

Seo de &r#éft4 ii Spanyol Ca-

■ talofila' tart.ban Segre fó-

. nál, etop» ¡várraL : 1

rt (,ftS él Mú* vizek kürott Sí^^i. Sehepz*. .ф *■■

telepedt.k meg. Sok bajok Sáfete , kerület Juda*ának

vólt a' Róraaiaknak ezenie- .*lsó4eng«rparti .«bzében ;

rôs és vitéz néppel , < végre

megalnzták és kiirtottáko-

ket. Vsaik vóltak : Arimi-

num (.RiramiJ Pisaurum ,

(Pesaro^. Sena Gallica (Si-

ntgalli.t) Sarsina Urbinum,

Petra Pertusa, ¿Esis, (Jesi^

's Л* U ■

Senomat , helys. Cseh orsz. Rá-

konitzi ker. Rakonitz vs-

hoz tartozik, van pléb

tempi.

Señaseis, mva Karnioliában, A-

delsbergv ker. sóházzal,. és

kastélyal. J ' vi** .

Senquici (kis és nagy,) a> Tót

helys. Pozsony Várm. és ba-

itt' Jaktanak leginkább -a'

Philisteuaok : Aschdöd , Ga

za, 'Gàth, Ekron Fejedelmi

vsokban (Jos. 15, 2.) míg az

Israël fiaitól ki nem üzet-

tett*k; B' kôrnyék Satrapía

Philistinorum nevet is vi-

selt; Simeon nemzetségének

jutott többnyire.

Sephet, Ь Saphat.

's Sephorit, eggyikGalIilaeának

fö vsai közzül , közepette

sok falukkal korüivétetve,

Tábor hegyótol 10 tnfd. o-

tóbb Diocaesarea ; Kr. Sz.

után 339-bén elpusztítta-

tott, most. fain, boqvm

sooló nevü járásban, Ka- Sepsi, 1. Moldau, Moldaba,

polna -és Modor köztt, Mo- Sepsi (Terra Sebos) , Székeiy

Szék Erdélyben,Három»zék.

nek egyik rész«, l^efct;-

Sepsi Sz.Gjrârgy, Ger^esmarkt,

Szmgyoare, Georriopolis ,

dor és Batfinhaz 3/4 mfd ,

borai jelesek. Erdemes Ko-

vacsics Márton és Kollino-

vics Uraknak születés he-

lye. ,". ■ .1 i V \

Sens , (48э il' ,55" E. Sz. 20O

57' <i\" К. H.) régi 's nagy

vs «Fr. Yonne oszt. Vanne és

Yonne vizek oszvefolyásá-

nál, kellemetes kornyékben

fekszik ; számlál 10600 lak.

kik pamut , gyapju , bör és

enyv fabr.ban foglalatos-

kodnak. Közel hozzá szép

Római ré;iségek,'s a'neve-

zetes Veron forrása , raely-

nek vize kové változtatja

a' belévetett tárgyakaí,és a'

Michéry kréta bányák ta-

láltatnak. •.■£.'»' V

Sensburg, vs keleti Frussziá-

ban Schesteni ker. hasonló

nevü tó mellett a8oh. 1100

rtve Háromszékben, al. ker.

Zalanyi jár.ban, Brassotóí

4 óra , taksáló hely , ée a*

Székely Huszár Regement-

nek foszálláaa, tulajdönta-

nácssal, lakosi e/abad' Szé

kelyek , és hata¥ aör«ft' M&-

tonák. Nevezet««fek itt mm-

denek elßtt két asványos

források , mellytekHfe* eaV-

gyike a' vs kívül egy dorhb

alatt, a' másik egy patok

paTton bugyog m■> ac-èlsÔ

mm, a' második fg*deni

való A» Sugasi vídékbbn

derék savnnyú vize van "éi

két szüntelen forreé / de 'ki

nam folyó kótjai, és mint-

egy 4 Iaboyi «zéles , és 1 лft
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lábnyi mély gödre , mely

telen nyárón, a' legnagyobb

szárazságJaan is kevessé ned-

ves, minden hót megemészt.

Ebben a' beszálló kis ma-

darak és állatok eldögle-

nek ; a' podágrás emberek

pedig kigyógyúlnak 's a' t,

Septimer , 1. S. Gpthardt.

Sepulveda , kis vs Spanyol Se

govia tart.banDu raton mel-

lett egy hegyen fekszik.

Sequona , most Seine fó viz.

Sequuni, Gallia Belgicában,

Helvetiusoknak baljáról >

nyug.ra Jura hegye kel.re

Rajna vize között ; lakott

nép ; Rómaiaktól meghó-

díttatván , elöszöra' Célti

ca Galliához számláltattak.

Fo vsok volt Vesontio (Be

sançon) nagy és iskolák-

kal jeles vs ; itt tanulta a'

Rhetoricát Maximinús Cs.

tovább : Amagetobriga , és

Ditattio.

Seraerek , kis Néger nemzet

Senegambiában.

Serail, 1. Constantinapoly.

Seram , 1. Ceram.

Seransk , vs Orosz Pensa Helyt.

ban Jasara és Saraiga fók

között 1200 h. »és 7000 1.

kik között számosak a' var-

gák és szappan fözök , e-

жекпек 15 mégyen számok,

kereskedése virágzó.

Seravejo , nagy vs Bosnia tö-

rök tart.ban 12000 h. ез

48000 1.

Serbia, helytelenül Servia,

nemzeti nyelveken Serbska,

törökül Serf Wiláieti vagy

¿asz Wilájeti (vagy is Lá-

zár tart.nya hasonló nevü

haidani nevezetes Fejede-

lemtöl) ; ész.ról tót orsz.gal

és a' Teraesi katona vidé-

kekkel határos , attól Szá-

va vize, ettöl pedig a* Du

na által választatik ; kel.

rol Oláh és Bolgár orsz.tól;

delröl Macedoniától és Al-

bániától; nyug.ról pedíg-

lc-n Bosnia tart.tól kôrnyé-

keztetik, meüytöl Drino

fó választja. Az ész. sz.nek

42° ,35'tól 440 jí'ig, és a' kel.

hosznak 36a 1 1 ' tól egész 39o

,55'¿g terjed. Térsége 920 :Q

mí'dnyi. Földe hegyen u-

gyan , de vannak róna bó

terniésü vidékei ¡s. A' mar-

ha tartas nagy benne, sert-

vései füképen nagy szám-

nnak , meüyek ha-

an is elég ismérete-

sek. Folyói kü/ül Duna ,

Száva , Dríno , Timok , és

Morava ielesebbek. Vannak

sok ásványos forrásai is, va-

dakkal 's ásványokkal is

bôvelkedik. Lakosai , kik-

nek s/.ámok 960000 tétetik

Serbusok (Serblin^ és Rasz-

ciaiak vagy Ránzok , ezek

hajdan Serbiának déli ré^

e/.eit foglallák és neveket

Roska fótól vették, de rai-

dôn 1403-ban a'Törökök e-

zen tart.t elfoglalták , el-

hagyván a' töröktöl sanyar-

gattatott honnyokat ha-

zánknak déli részeibe köl-

töztek álta! , és innen szár-

maznak számos ráczaink.

Nyelvek minden tót erede-

tü nyelvek között legkel-

lemesebb 's legtisztábn. A'

nem eggy. görök vallást

követik , vagy a' raintszolí-

ták mondani ó-hitüek. E*

fó századnak elsö évjeiben

jobbitni kiván ván sorsátCier

ni v.FetrovitsGyörgy vezér-

lése alatt 1807. a' török igát

lerázták magokról, de i814

esztendönek végsó hónap-

íaiban ismét engedelmes-

ségre térittettek. Követke-

zo 4 al helyt.ra vagypíi ré-

szelve , tudniillik: Belgrá-

di , Semendriai , Kratowij

és Novibasari al-helyt.ra.

Fö vsa Belgrad. . ,\

Sercelles , 1. Scherschel.. ,

¡Ser*chÍQ



Serchio , fó Lucca es Piom-

binoi Herczs.ben ered ai A-

pennini hegyekben, es nem

messze Amó fónak torko-

latjától Toscanai tengerbe

szakad.

Serdobol , /61О 40' К. Sz. 48«

39' К. H.) ker beli vs О*

rosz Wtburgi Hely t.ban La

doga to melle tt 60 h. éa

lg8o 1. Az egész Hely t. ban

rtt legnépesebb vásárok es-

nek» Szomszéd szigetiben

több márvány bányák ta*

láltatnak.

¿ere, tó Persiábrtn.

Seren» , Ii Coquimbo*

Serend , 1. Zarend.

iSerrs . Szeres , Sefrae, vsi To-

' rök oraz.ban Magdonia tart¿

ban Strymon fó mellett

30000 1. székeegy görög ér-

seknek , vannak pamut fabr.

dohányal ¿a gabonával ke»

• reskedik.

Sereí, Sireth, 1. S. Seeret.

Serf , Servólo , urad. 's kasr

tély Karinthiában Adels-

bergi ker. türvényszékkel.

Jó bora és sok oíajja va-

gyon. A' kastély mege'tt

mély barlang találtatik,

szép caepkövekkel.

Sergna , h Isernia.

Sergiewik , kia vs Orosz Oren

burg Helytiban , hasonló

nevü tart.ban , Surgut fó.

raellett, melly itt Sockvi-

zével eggyesüf, büdösköves

forrásokkal. .

Sérica, tart. Asiábari 4 Myug.

ra a' tubó India koztt;ész.

ra , és kehre esméretlen ha-

tárokkal. A' Chinai bir.nak

egy részét ész.ról , melly-

fiek Chensi nevé, éa a'Ma-

' gul orszagot fo^lalta ma-

gában. Foji í Oechardes,

Bautes ; hegyei î Annibi>

Asmiraei , éa Ottorocorra'}

fo vsa Sera, Bantes eggyik

fbrrásánál , most Kant-

»eiwuj Chensi tart, fb vaa ;

fcÜB.LEx. IV. DAB.

 

Asmiraea , mest Rami t

Throana, most Toren-pu-

tíc ; lssedon , utóbb Eygur,

tu , Pulduz. E' tart. la-

ák a' régiek , hogy

! vándorlók vol-

, uajlékikat ide 'a tova,

vontatták ( Quorumplau-

stra vagas rite trahunt do

mos, mond Horatius ; le-

'"b'et, hogy ettdl neveztet-

tek lssedon , v. Essedonok-

nak is. Szerezsok nyilvón,

á*" t&lök szarmazott selyem-

tfil ueveztettek , mellyet

sokáig nem esmértek az

Enrópaiak vele élések után

is; Pausanias erelítetteeló-

' sz'ót a' selyem bogarakat

'Si Antoninus alatt , ekkor1

' is hibássart. Sokáig éltenek,

200 esztendôsek »staláltat-

tak kÜztök % az igazságot

szerették, a' háborkodást

kerülték Strabó tanúsága

szerént.

Ser iff пае , vs Pfaftcz. Finister-»

re oszt.ban зо2о 1.

Serignia , 1. Cerines.

Scrinaqar , l. Caschemif.

Seringapatnam', (u® во' Б. Sz.

94" 32' K. H.) szép, nagy 's

népes, jól meg erôsitett va

Angolokhoz taftozó Madraa

tart.ban keL Indiában, Ka'-*

weri fó szigetében fekszik ,

egykor Tippo Seibnak la-

kúl szolgált. Jelea a' vson,

kivül a' hajdani Kir.nak

Mausoleürda< t 00. If

Seringham , azigèt hasonló ne

vü vsal Madura orsz ban

kel. Indiában Kóleron éa

Raweri fók kö/.ött , Jum-

hakriachna éa Setinghana

hi fes nagy pagodákkal. E^

utolsó , mellynek régisége

több miùt 4000 eszt.nekté-

tetik, két kftfallal kerítte-

tik , mindeggyike' ezeknek

magaaságában í,5Vastagsá-

gában pediglen 4 láb. fog-

lal, és egymástól 350 láb-

51 f



Üoí'aíoii. A' köveknek.vmel-

lyekböl a' 4éU legkülepbb.

kapunál készült «ts%iopok

állanak,ár

- «s 48» —

*yira távossnalt.: B«is^4be Olas* mfd. ЪепуАЦ ,¿$13?

' 4 kapuk vezetnek minden yakon Lamb. Velenczei

Kirs ban. Helyét hajdan je-

lee vs lepte, roellyben rpa-

tullus poeta , ¿zülettetett.

îéroj^kliÀàb- Kôrnyéke )6 bort . terem ,

nyi , magoaiságokj pedig 33 melly a%ent bornak nevez-

láhnyi. A' Jegbelsbbb .ikö- ^Ijetikúiil ,1^ ^ , »^'vw^il

. fainak korébeá í taláitat- Strmene/я , -Svlmo » Jsia litros

nak a* raegnevwett, p«go- Campaniában , egyházi bir-

dának kúpolná¡i. Ittt|jsz- tokban s/.ámos olajfa ,ül-

. teltetik,aLLindusoktóiWJ,s«h tetéseísojelesek; hires vait

,*iu b^áívány , meHy,«ég- el&tt bofcei«.^ Çftelly .Sí-

re bizonyos idökben eso- tini bomak neveztetej#j

portosan s¿oktuk ószve se- Sernoi gorodoi , (büdösköves

..rególo». íu •. i>^ie n*d . vska) Oros/, bir.ban Sim-

Berino , vs-Nápoly orsz.bajab.a- birsk Helyt.ban , AsUban;

. eonló nevü Hei^s.ben, 7,500 jói megerösitett hely , feh-

lak, ad- . u<\*h' '}#Ab\ ezik Wolga fónal., sok vi-

Serio ,, kis fó Lombardi-Yelen- zének torkolatjától ¿ltai

czei Kira.ban ered .Veltlin ellenben , hire* a* itt ké-

tart.nak határiban és.Ad-- szített büdöskö. nai

da vizével eggyesül. Ettol S*/w/V*» kastély 'stheIye.|Caeh

volt az elöbb» Olasa oraz. orsa.ban . TaboriВ kenJben ,

. BfcHl ÍOÍÍ j .»■/'-«- XV» Í.»V

Sm'o asttáfya , elnevezve ,

. jtnellynek 74 1/4 □ mfd tér-

ségén 268630 1. számláltat-

tak. A' hajdani Velenczei

birtokokból formáltatott,

magába foglalta Bergamas-

ka tart.t Bassanónak egy

146 h. es egy bath. pléb.

val , haáenló . nevü * urad.

. hoz tftrttfríiik j¿ ,*i»ftgyv»,<s

27 kisehb tavai vannak.La-

koai Cseb, inyelveo beszél-

ztek , és foldmívelésbol ,

posztó fabr.. ^s t- eífélékboí

ЗТЗДДУл- eV « i»ií' , fwre3

részbéjçvel. Fö vsa Berga- Serpa, helys. EortugalIi/íA-

mo,,u lemteió tart.ban n81h.es

.Serio, kis vs Como tart.ban 4000 l. kik lopó kereskedést

Loijjb» Velenczei Kira.ban. üznek. nan nom

Szomszéd kis tava Lago di Serphanto, Serpho, ÍSerjphua)

¿, ^eri¿> »evet visel. ;ciíf török alatt levo sziget Ar-

Seriphus , 1. Serphanto. chipelagusban ; vas,és mág-

Serke helyes kis va Sennaar neskö bányávaí , egy ha-

Kirs.ban Nubiában El-Aise sonló neyü faluval áarw-

tartfban 6-—700 h. lek&zik parttal. . „ , nífd.ebsia'í ,

hegyek között egy patak Serpuchow , ker.béli vs Qrosz

roellett , melly itt Seflnaart Moskwa Helyt.ban Ocka «s

Habesainiától választja.

Hermama , fó Horváth ©rsz.

han , a' Dinari havasok és

Pppstak között ered , Dal-

inátiának folyik és Noyig-

rad szomszédságába a' ten- Jerra , az az hegy , Portugal-

gerbe ömlik. -)S , .. .IjáJban , p, o. Serra de A-

áermione, Sirmia, kis kastély, rnarp j . ^feerfa de Estreia ,

a' Gardai tóba, mint egy л Tejo fó torkolatja

Nara fók mellett , 7)50 h,

és 5§4o 1. nemzeti iskolá-

val » poszjtó-, hör, "s vásaon

fabr.kal * üft haaznoa ke-

resk£^é*b,lj s»íti>' v.bhnuí
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ben, melly Cintra nevet is SeechoUi szigetek , 1. Maheszi-

visel; Serra de Monachi- getek.

que , es Caldeirao , Serra Setchelmeta, Segulmesse , bo

de Arábida , Serra Gérez, . zofiségesen Segelmesse orsz.

Serra de Morao. - ><S&b-'4s Marocco Császs.ban,

Serra , fok Baerbaeriában A- Atlás hegy s. között , Be-

irikában ésx. ceúcs^n. lad-al-Dscherid tart.nak ré-

Serracolin , vs Fr, fel»A Pyre- »-ez¿y Sis fo nedvíti, tevék-

'J'«aei oazt. bail Garonne fó- ben , lovakban, és ^Egyp-

Ztak í'orrásinál , siep már- -tomi szilvában gazdag. Haj-

"'■''váfty Ьао$М№к*1.Пм'^ "'' ) dani fó vea :

Serrae , Ceree 1. Seres. : Sesghelmesa , most csekély

Serrana, k. sziget del. Nort helys. egy várral, és Su-

tengeren , Jamaica mellet t dánba kereskedik.

*4¿sx. Afrikában , Serranil- Sesia, Sicida , fó Piemont-

has sziklás szigetecskék ban ered ал Olaez országi.

■ méllete fekszenek. havasokban Wallis kant.

Serravelie , vs Szardinia Kire. ' nakszélein, foeytában több

ban Genuai Herczs.ben a.340 l'ókat vészen óblébe, mel-

• lak. » •»;•:. íyek között Carvo és Oro-

Serravolle, kis v» Lomb. Ve- va nevezetesebbek , es mi-

lenczei Kirs.ban , szép 's nekutána Vercelli falait

termékeny vidékben fek- mosogatta , 16 mfd futása

. >MÍk , Belhinótól délnek 4 után Cásale alatt Pó vizé-

)• mfdnyire ,500o szorgalmas vel eggyesül. Ettöl kölcsö-

' 's kereskedö lak. ' nözte vala egy Francz. oszt.

Serravahle , S. Madinói koztár- maga nevét , melly Pie-

sasághoz tartozó falu. mentnak egy részét fog-

Serrawultis , 1. Sarakolez. lalta.

Serres , kis vs Fran, ielsö Ha- Sessa , Aurunca , Suessa Po-

h''irift&& ostfttbalii» 1 ■ *>'ikvf metia , vs Nápolyi Lavoro

Serref, Sieraje , vs Lengyel tart. ban .3800 1. kevessé me-

Kirs.ban a' volt Lomzai redek dombon fekszik ,sze-

S-» oftfct.ban, Pére fonál eeo h. ke egy püspöknek; szegény

- és 1100 1. kik között szá- asszonyságoknak 's taíált

mos németek is laknak. gyermekeknek gyámolítá-

Serus , fó viz tulsô Jndiában, sára jales intézete vagyon.va-

a' nagy vagy Siami öböl- lamint is egy ispitalya , és

be szakad , mostani neve szép régiségei találtatnak.

Menam (folyci). Környeke bo termésü.

berritro kis €ó- Neufchateli Scszlach , ve Würzburgi N.

Fejeds.ben , a' Neuenbürg! Herczs.ben egy várral. 1

toba szakad?^"* л 1 Setter , tulajdonkepen a' 6-dik

ttersel , Sarg«l<¿* Cercelli , vs , rész, Svveizban és Elsaszban

> rév, kastély*, Algier orsz. bizonyos mértéknek neme;

¿iban. Afrikában'■■ ; fekvése abban 8, ebben pedig 11

лов8<р , aczél müvey és ese-- kannát foglal. *

-í»4ép edénye hires. ïtt feküdt Seítio ¿ *Se'xtium , megeroisített

hajdan Julie Caesarea. kereskedö vs Lago Mftggio-

S«r]e/¿, £ S«&bia¿fi •« >|>#г444й**» 'Ьот*«г Telen-

Serviza, Servia, vs Török orez. . czei Kirs.ban,Anghiera tart,
btfi^Makdonia t&rt.ban. ' 'hkattA ,-«•«••.

't&Wifij^fitâui r '\*>' ,S*lí')J8etfft'**¿etf»'partokon

Si #



— /,84

felso Guiñeaban , Pâo Sès-

to vagy Sestro tart.ban д/4

órányira a'tengertöl, lak-

}a a' kir.nak, számos fele-

eégeinek , és familiújáriak,

ezeken kivül alig szártiláí

40 alá való gunyhókat.

Sestos , 1. Dardanella.

âostrabech , vs Orosz S. Peter

vári Helyt.ban , Sestra fó-

nak torkolatjánál 1200 1.

Jeles benne a' csáV/. nata,

mellynél 400 fegyvermíve-

sek és 1 500 parasztok fog-

lalatoskodnak.

Strjtri di Levante , Sevesta TU

goliorum , megerösitett vs-

íta Genuai Herczs.ben, Sar

dinia Kir.ban, fekszik egy

fóldcsúcson melly a' Ligu-

riai tengerbe nyúlik , 3700

l.kal. Ettöl nyug.nak a' Ge

nuai partokon még egy Ses-

tri nevü vs fekszik , melly

az elöbbitöl való külöm-

bôztetés végett Sestri di

Pomenta'nak neveztetik ,

Gemiától csak 6 olasz mid

távozik.

Sestro-Kruh, része a' Bors pàr-

toknak felsô Guineában ,

melly a' Rio Sestói partok-

tól egész a' Pálma fokig ter-

jed , és evel szorosabb ér-

telemben a' Bors partokat

állítja.

Set , vagy Jet, Habessiniâtôl

elszakasztatott tarto.nak

• •• nève1.

Seterna , falu a' Bofspartokon

Rio Sesto teirt.ban a* ten-

ger parton , elefánt csont-

tal és borssal kereskedik.

Sethia , megerösitett vs Tb-

rok orsz. Candía szigetben,

hasonló nevüoböl mellett,

jó révparttal^ és egy piis-

pokkel.

Setine, 1. Athinia.

Se-tschuen ; igen b& termésû

tart. Chinában , Tsching-

tou-fu fö vsal.

— 1. Cette.

j

Sétte Communi , a* héthelysé-

gek, Lomb. Velenczei Kir.

ban , Vincentia tart.ban;

rolisi-' Vabugonai vi-
 

Brenta és Astico fók

. egész a' Marosir.ai

hegyékig és S. Mkheleig

terjednek birtokaik, és tér-

sége 70 olas/. ( = t 3/8 geogr)

Q mfd foglal. Nevezetes e-

zen ki3 tart. lakosai végett,

kik leghagyobb részint Né-

metek, és a' régi német

nyelvel élnek , magofcat a*

hajdani Cimbrusok шага-

dékinak tarlják. Számbk

30000 mégyeri ; tó'bbn - ire

marha tartásból, és az ott

lévô erdôk használá.-f'iból

tengödnek , és jeles privi-

legyiumokkal birnák. Ezen

hét helységek neveik kb-

vetkezökt 1) Pe de Scala,

és San Pietro d* As tien; "a)

Roccio egy igen régi tem-

plomraal. 3} Roana , Cano-

ve , és Gamporoveré ¡4

Astjagó j melly egyszers-

mind a' fo hely , .5) Gal io,

6) Foza , és 7) Enico , ida

számlálváh Lusiana , La-

verda , és Valle S. Donaro

helyeket.

Settimo Toris , vs Lomb. Ve

lenczei Kir.ban Mailand

tartban 2310 L oóp* Sale-

Settle, ve Angol YotK Grófs.

ban Ribbe fó partján.

Setuval , Setubal , S. Y bes ,

megerösitett vs Portugal-

liai Estremadura t

Sadó fónak torko

2100 h. és 12000 lak. „

je az Angoloktólés Hollan-

doktól a' só és halászat vé

gett igen gyakorta

tatott. Az

geri són hi .

muskátos b

lékkel kere

Settdorf, falu felsô Sileziában

ban Neisz»Herczs.ben,Trop-

paui ker.ben, Friedebergi

í

 



tisztséghez tartozik, h

ló oevü viz mellett 250 h.

1.570 1. kik német nyelven

bfszéluek i kath. tempi, es

ibkolával, 4 nulomra.il , i

deszkt vágó müvvel, 2 hal-

zsir fözö há/./.al és jó тез/.-

ко bányákkal.

Seurre, vs Franca, aranypar-

tuk oszt.ban Д770 1.

Sei'accj , Száva vize mellett,

Noricumban lakott nép.

Seve , 1. Seeve.

" Köleq.

taer , va Burkus orsz.ban

wevetöl ész.nak 1 réf. tem-

plommal , 182 h. és 840 1.

kik marhatartásból , föld-

roivelésbôl , és • mestersé-

•gekbSl élnek.

Áevtnbergen, к is vs eggy.Bel-

gyiom orsz.ban Holland

tart.ban Norddammi kasté-

lyal.

Sevenigo , vs Dalmátiában ,

kikötövel és tóval »,mellyet

Kerka vize formal.

Sevenni óérczek , Francz. orsz.

belseiében , a' Pyrenaeusok

keleli oldalánál, raerséklett

i kezdodvén ,

ésx.nak nyúlik, holott Puy

de Dome, Cantal, es Mont

d' or nevek alatt nagy ma-

gasságra , 's nevezetesen az

elsö 4960 láb. a* második

,5904 láb és a' harm&dik

több mint 6000 lábnyirae-

melkedik. Ebbôl meglehe-

tös hegylánczak terjednek

Charente felé nyugJiak , és

ik ДЬ-опе fó felé , it-

havasok hegyágaikkal

üttköznek, és csak az

említett fó Altai választatt-

k egymástól. Ezen bércz-

. kölcsönözi ész.keleti ré-

gvedoc tart.nak Se-

vagy is hegységi tart.

, melly valóban hi-

s darabos h«£y tart.

sz.nak , kel.nek , *s uyug.

eggyenesül , es ezen

üzo természetí fek-

véséhez képest , természe-

ti alkottása is változó. Föl-

de általjában egyenetlen»

kövecses ; kösziklas 's szá-

raz , a' hegyek igen magá-

sak , mellyekben a' gránit

's bazaltkös/.ikläk számo-

яак. Ezen hegy tart. követ-

kezö vidékeket foglal , ugy-

mü^t: Alais , Gevandan ,

Vivarais, és Velay tart.

ïeverac , le Chateau, vsFran.

Aveiron os/.t.ban, csekély

népességgel.

Severae , 1. Arpajon.

Severin, Szórény , hitvány v*

Oláh orsz.ban Olt vizén in

nen a' Duna mellett Tra

ían Császár hires hidja fert

maradt omladékival. Egy-

,kor erösitett. vs , és egy

Bánságnak fo helye volt a*

Magyar királyok alatt.

Severin, Szeverin , két¡ falu,

egyik Varasdi G<>neralrban,

Sz. Georgi határ rcgement-

ben 41 n. és 114 к kath.

pléb. Bellovártól 2 ora; a'

másik Zágráb Várm.ben

vagyon , Kulpa vi/.ón'úl

Bostilyevótól 2 ora. ,F. U. G.

Orsich, urad. és falu régi

diilt yárral.

Severn , fó Angol orsz.ban ,f&

 

 

forrása Plinlimmontól kel.

nek , Montgomery Grófs.

ban találtatik, áltfutja esz.

nak vett irányban a' most

említett Grófs.got, Shrew

sbury mellett rnár hajófiáz-

ható lesz , innen délnyug.

пак fordulván , Shrop, Wor

cester és Gloucester GrófSé

gok határit nedvíti , holote

az utolsóban a' Bristqli csa-

tornát képezvén az Atlan-

tikumi tengerbe ümlik.Tor-

kolatjától felfeié miqden

¿;£$){№tek segédje nélküí 160

angol mfd (mintegy 34 2/$

német mfd) nagyobb ter

nes hajókat Ыц



%evernJiaus , gyarmat új-déli

Anglus Walesben ész. Amer.

azHudson oble társaság bir

tokában. ítíJtiAi

Sevese, máskép Lura, fó Lomb

Velenczei Kir.ban Mailand

tart.ban , ered Como vsá-

nál . és Mailand szomszéd

- 4*6 - 

. találni ,

illyen az Alkazar vagy is

a' hajdani Maurus Kirá-

lyok palotájar , mellyben

nevézetes a' régisegek gyiij-

teménye ; a' pénz verö ház;

a* Börse (bonja) a* nagy

fabrika épülete ,dohán_,

ságában Lambrófóval egy- melly kofallal , sámzal, és

gyesül. 1 felvonó híddal erösitte-

tik , és kis várhoz hason-

lit ; áz ágyú ontoház, 'sa't.

Van egy opera háza is: A'

bikaverekedésre szolgáló pi-

acza egébz Spanyol orsz.

ban Iegtéresebb. Sétáló he-

lyei igen kellemetesek. Fö

rési JényébM sokat

ezen kivül 11 sza-

bad iskoíát, 's több tudós

társaságokat számlál. Az

említett dohány fabrikán

kivül , mellyben t<>bb ezer

kezek foglalatoskodnak ,

к jeles selyem , gyap-

fabrikaí. Kereske-

fogva nagyon

._ iolyójának el-

iszapodása miatt , mindaz-

által még most is szembe-

tün6 y ki visz dohányt , de

li draga gyümölcsöt , sely-

met 's t. efféléket. Kôrnyé-

kében találtatnak a* régi

római Itálica vsnak düle-

dékei, innen a- vs 18tb»-t&l

fogva ItaJicanak is nevez-

tetik. Születés helye Tra-

ján , Adrián és Theodesius

Császároknak.

Sevilla d'Oro , nagy helysség

Angolok birtokában levo

Jamaica szigetek ésa. part»

jain , jó révparttal. Az e-

lott Spanyolok birtokában

vala, és fö vsa volt az e-

gész- szigerneftj nevét a' sok

aranytól kölcsönözte, melly

Sév-

orsz.ban.

Sevignac , vs Francz.

toit oszt. 2040 1.

Sevilla, tart, alsó Andalusiá-

ban Spanyol orsz.ban a'kö-

zép és világlengernek part-

jain ; nagysága 424 □ mfd-

nyi , és 754590 népesége.

Csak szélei hegyesek ; szá-

mos fóktól ugymint : Gva-

diana, Tintó: Xemil, Gua-

delete 's a' t. redvesitte-

tik. Meleg levegôje a' ten-

geri szeltk által mérsékel-

tetik. Termési : salétrom-

ból , büdöskobftl , borbol ,

olt' jból , buzából , lovak-

ból és több efélékból áll-

nak. F& vsa.

Sevilla, Hispalis , (37° lo' E.

Sz. 1 1° 30' K. H.) téres ré

gi vs Gvadalquivir fó mel-

mellett szép rónaságban ,

egészSpanyol orsz.nak Mad

rid után legnagyobb vsa ,

4 \f% Spanyol mfd 13,500 h.

és az 1800 és 1801-dikí pes-

tis elött 90000 (hajdan

400000) lak. számlált. Ma

gas kofallal kerittetik, ka-

puja 12, külsö vsai nagyok,

által ellenében fekszik Tri-

çna vsa. Széke egy Ersek-

nek , és a' rég Jeles inqui-

eitio széknek , 30 templo-

ïnai között nevézetes a'

pompas Érseki templom ,

mellyben Kolumbus Kris

tofnak sirjele , a' Szentègy

ház tornya , orgonája , és ott ejeinte találtatott.

konyvtárja figyelomre mél- Sevre de Nantes , Mantesi

tó. A' vs általjában ñera re , fó Francz

szép, utszái szorosak , mind Poiton tart.ba

azáltal épületei közo'tt kü- —körb

ondi



 

nak szoígál. Széke az Admi-

ralitásnak , van egy ispi-
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egy 16 mfdnyi felettébb maaabb , és 1797 eszten.tftl

csavaros futása után , csa,k egyedül a' hadi hajók

Nantestöl délfelé Loire eg

gyik karjával eggyeslil.

Sevré de Niort , Niorti S

fó Francz. orsz.ban ,

Sevres oszt. Chenay

kében ered , S. Maixent és

Niort falait mosogatván ,

Vendee fóval eggyesül, ev-

vel áltfutja a' Maransi sos

sef (
1 * *

tálya, conlumác

hajó if,'.pítésre all

lye. 1787-ben II. Í6s

szárnak és II. Katal

szárnénak jelenlétével sze-

réncséltettel^ , kik itt tar-

t.ották öszvejöveteleket.

mocsárokat > és 15 mfd í'o- Sewegebirge , 1. Kolen.

lyása után Luçon és Ro- Sewsk , ker.béli vs Orosz bir.

chelle között a' Gascogniai Orel Helyt.ban , Sewa fó és

tengerbe stakad. E/.en két Moriza tómellett, 770 ház.

fótól kölcsönözi nevét a* 10 tempi. 2 klásfr. 41 bolt-

két tal , és 45.50 lak. va'nnak

Sevres osit. Fr. orszban, me- porrzellán , fajence , veres*

lyet a' most leírt két folyók festftlak fabrikái ; keresl

kózépben hasítnak , alsó- désének tárgya ("

Foitou tartora.nak részéból á 11.

formáltatott , nagysága 109 Sextos, 1. Sestos.

mfd "2.54100 la k. Gabonával,

gyümölcsel , borral , fával,

mirhával , ha liai 's t. eff. ляг. e* own lo.».,

bövelkedik. Négy ker.kre Seyfersdorfer Thal , felettébb

ú. m. Niort, Thonars, Par- gyônyorûséges mulatóhely

thenay és Melle, pi kant. közel Dresdához, G. Brühl

евдб.з hflységre vagyon fei- birtokában.

tO»»tva. Fö vsa Niort. Seyon , folyó Neufchatel Fe-

Sevres , helys. Franc, orsz. Sei- jedels.ben , a' Neuenbürg!

ne és Oise oszt.ban Seine tóba szakad. ?L «* ц

fó mellett, mellyen itt egy Seyssel , (45Э ф> ¿. Sz. 23° ¿o'

fa híd vezet által, Páristól K, H.) vs Ain oszt.ban Fr.

a órányira a' Vereaillesi ú- orsz.ban fekszik az itt mal

tón 2700 lak. Nevezetes a' hajókazható Rhóne folyó

Kir. porczellán fábriká vé- mellett2i70 lak. a' nagy só

gett, melyben készült edé- kei eskedésnek lerakodó he-

nyek külöaös jeles ezépsé- lye.

güek.

Suvri/u'ssar , Basas

tart.ban Asiai .

J>an, Pureak íónál, Kis^

Agha urodalma , hasonló gna di Roma tart. az Egy-
nevù vsal , melyben egy Ór- házi birtok.ban , miagas he-

mény templomot találni. gyen fekszik , melynek ol-

Sewastopoi , másként Achtjar , dalain jó bor természtetik.

(44э 41' 30'' É. Sz. 51Э 15' Kellemes itt a' Garigliano

К. K.) vs Orosz birodalmi folyón levó altalmenetel ,

Tauria Helyt.ban , tenger- raelyhez vezetö út myrthus,

öbölnel fekszik 743 ház. és . gránátalma, és bor.ostyán

3000 lak. Révpartja az e- fáktól árnyaztatlk. Kör-

gész felszigetben legaikal- nyékiben még maiglan i9
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látni a' hajdani MLnturnum

vsnak, mohos ,Oj*Uadékit ,

nevezetesen egy amphitea-

trumnak , vizarkolannak ,

's t. ef, maradvanyit^

Sfachia , hegyeég Can#a, V,a kö

reben Candía Wf¡jp|fi iff i i ,

Sfax, v. El-Sfakkus?; Asia*,

kis, helyes

 
klastromot , es a'- plé-

iát adr

les vólt haj

gotnak fei

határos bástyája

Illoki hires várnak, de most

mohos oJ»ladékiics«Skákjiak

s vewbekirek lakiai» •

életes, «fe ma- Sfiarkie^ tartom. aleó- Egyp-

gát jól biró ye Tuni*. o*Sf . tomban Sharki« , Mansura

Baerbaeriában , készit kü- és .Keljubieh Basaságokra

lombféle gyapju matériát , részelve , Nil fó keleti Aga,

és olajjal 's vászonnal ke- és a' Syriai homok puszta

reskedik. :

S/'er ¡grado , Siurgirei, , kis «¡tfl

megerósített ys AlftaaH-

ban. "v-<isi

Sgigotz, vsTibpto'M«, T«hang

tart.b$<Eb iw« ♦ д :4двг> Яла

Shnfretb'ury hel¡ye¿gí Aogol

Dorse&Grofs. a' hol leg jobb

's lee-fínomabi? csipke ké-

szíbteiík.; ; , ,-'«ч. .-.-».'b. ti-*'-

Shannon, t Senus ¿ föbb folyók

között fekszik , és ágy abó

/Egyptusnak keleti részét

tészi. Fö vea Darajat. . ь?,

Sheates i ve Ángol Durham

Grófs.ban Tyne fónak tor-

kolatiánál ,500o lak. tenge-

ri sót készíto müyvel , ésa

Üveg fabr. t . » ,*;щ'Н}-%

Sheepkut , réy Massachusets-

bayban , eggy. ész. Amer.

I i lujJit 4u(j,un 8tátU80l$ibanft i «,sib' JîtJf

kcizül yaló Hiberniában , Sheernesz , helység és erôség,

Leitrim tart.nak Alian jpe- (<& 3i' E. Sz, *8» i& К. H.)

vü tayáboi «red » délnek Shepey nevü Angol, s/.ige-

vefct erányban áltfutja Baf- ten , hajó építésre alkalrnaS

fin ,fj\ee~ 's Der? tayakai, Jielye, ée, jó kikötö jberka

miuekutana Cp^Hqe-^Wite .УЩ&Щ *'v«»-.a»v.-» .»,Ot.\»oa-

spfeWuny , fokal oblébau fo- Sheffield ¿ v* Angol XoíkjSróls.

gadta Limmerik kórnyéké- 4 ban Sheaf és Don vizek ©ВД«

ben sztip vfzzuhanatot >yefolyésa4kal t ¡ 4*oop laife

к07. ; , ii$ .. kezd hajókazható Hi-res valamint-a' ya¿, Ügry

lenni, 170 mfdnyi folyása kórnyéké is az itt készített

után seç'les torkolatm , az vas és ac/.él portékákrél ,

Atlanticumi iengprbe öm

hkç. , fiitwod *¿*4"# «ssÍJekíí

Shapintha , лщ, . Orkádi szige-

teknek eggyike. ész. Scotiá-

n^l ,5 mfd hossz^ « 3¡8f,élfls,

ÍÓ íévyaLeiíu* ** j-'^doik

SA<v«/í^f<?4» b*i<3an TaFkavár»

mvs S*er*m Várm» Slayo-

niában , ÍJ|ok||o* jf^riápnyi-

та;, ig*h;. környikben

feksfQt'a^ Duna ipartjan.^.

U. GJEJcz familiája ; szájtt-

lá^goq kat'h.; ф-№9ь4 hi¿ü

rác* JaR.kaítj, «9\i^teg¿№H(

vallasbélinek vagyon tuJaj-

don tempi, és pl^b. Sz,

renç^,«4er2jeiasi bknai ?Щ

kiváltkep«n pedig yag4»8sz-

közei newesset«3s,ek; а\квв6?>

век. fzéhje ^00 formara tud4

i a készíteni késeit. melyek

kö»ött Ä if¡ Penny'Ш^*Й^Чг

va felfelé egész 8 бадпев

i»óakat is lenw tai41ni. \E-

zeken kÍTÜl 1 vaÍJiwk 4^tt

plajbása, siftnyeg,, ï »w*g»

!s más fabrikék Щ iádübí

Shfikeriey'À hegyeh , gyönyiirü- *

oág#s 's • egésu 1>etójig M№

tetett 4í ¡ól kimívelt hegy-

láncz nyug. Indiában »An

tigua szigetben.,." .vodâîx'À

Shtlburne, Ví is PorfcíRbsewey.



■ •" „ . - 48» -

•chwéigi Angol Hetyt.ban , helyet nyu}t , kîk nàgy ré-

egy révparUal. 1780-ikban

 

3000 h. es 13000 Ialf. ягага-

lált , most csak пещ egé-

szen elhagyattatott. .

S/iflrscnti« , husazú talu Karin-

thiában Laybachi ker 34'

ezeg - kovács müheíyeiben

eszt.kéiit 2000 mázsa szeg

kéezítteiik. .

Shenandoah , Grofság ész. A-

merikai szabad Státusban,

. «Georgia tart.ban, hasonló

r»evü fó mellett , raely itt

a' Potowmaki vizzel eggye-

stil.

Shcpey , sziget Angol Kent

Grófs. Medway fónak két

ága , Themse vi/.e és a' ten-

ger által formáltatik , ke-

riilete i\ ang. mfd , szántó

veto íoldei gar.dag termé-

süek , legfcloji nagy sereg

juhokat táplálnak.

Shepherd, eggyik az

bridi szigetek к

liaban.

Shepton-Mallet , vs Angol Som-

merset Grófs. ,5000 lak. kik

posztó , harisnya fabrik. 's

kereskedéssel foglalatos-

kodnak.

fherbóme, '(51° 39' «,5" É. Sz.

. Щб° 4«' 30" Ш

1300 h. és 10000 lak. gomb,

csipke , ,'s sel y em fabr.

Shprbro , 1. Farulho.

Sherburn , 1. Nantuhet.

ShertheU , 1. Sert elles.

S' H*rtogenbu*eh , 1. Herzogen

busch.

Shettandi etigetek , az ész. szél.

59° 63/ es 6i° alatt , 46 na-

gyobb , és 40 kissebb szige-

tekböl áll, mellyekböl csak

Яб-пак vagyon lakosa , a'

sziht külföldiek 's legin-

kább Hollandok,ezekKer.Sz.

János napja feie rendeesen

megszoktak itt jelenni , és а*

heringek kóltozését várják,

mely halászat ítten gazda-

gon íizet. Földe ezen szi-

geteknek nagyobb részint

hegyes, kopár, és nedves ;

csak a' partokon tepem ke-

vés zab , arpa, 's krumpli,

turfával 's gyeptôzeggel tü-

zel. Marhája eröe ugyan ,

de nagyon apto ternvetü ,

lovai különös faihélíek.

Marha tenyéazete kozonsé-

gesen fizettetik, és lakosi-

nak csak nem eggyetlen

egy eledelét ¿llítja. Juhai

a' Spanyel gyapjuhoz ha-

sonlót adnak. A' halászat ,

's madarászás itt nagy di-

vathan vagyon , kiváltké-

pen jól fizeta' tökehal , fó-

ka , vidra , oetreacsiga , 'e

tengeri rák halászat, és e-

zekbol áll nagyobb részint

a' kivitelre való portéka.

Lakosi fonással, kôtéssel ,

gyapju , 's vászon szôvéssel

foglalatoskodnak. Az em-

líttettek«n kivtil harisnyát,

1 halzsírt, és vajat is horda-

nak ki. Béhozatnak : ga-

bona , liszt , pálinka , 's t.

effélék. Eghajlata lcelle-

metlen , tele hosszú , essft-

böl és zivatarokból áll , me-

lyek néníelykor fél eszten-

deig is minden kozosülést

gátolnak a' száfaz-/al. Nyár-

йак Xosszú napjaiban alig

tart 1 óráig az étszaka, és

ez is világos. Jelesehb szi

getek e' kovetkezBk: Main

land v. is Shetland , Brassa,

Yell v. Zell, Fain-Isle, Fou

la , Fetlar , Nosh, Trouda,

*

többit csak madarak láto-

gatják, Norvegiától 44 ten

geri mfd távozik, és Sro- Whalsay, Is Ünst. 1. ezeket

tziához tartozik ; számlál Shetland, I. Mainland,

soooo lak. a' hering halá- Shid , 1. Schid,.

«tóknak felettébb aikalmas SJtiefát , va Án^ol Northum
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berland Oréis. Tyne'ffalyó oreaban ; ész.r¿l Che Gräfe.

torkolatJAnáL <egy révpart- Flint 's Denbig Grófs.nak

tal;"' Ida ázámléltfáfl'Tyne- egy réezétól; tayug.ról Den

big , Montgomery ее Rard-

nor Grófs.tól; délról Here

ford es Worcester OMfó^t

keletrôl Staífordtól kornyé-

keztetik. 53 □ nrfd téceégren

15 nagyobb 'e kissehb veok,

170 Ekki. 31181 haz. ú6f64o

lakv számlál ; Severn fblyó

által csaknem egyenlô két

részre osztatik , déh vidéke

hegyes, északi és nyugoti

része némely helyeken szép

vb'Jgyeket mutât , melyek-

I ben böven tertneneh a* ge-

bonának minden nemei.

Rétjei nagy raarha ;s juh

seregeket legeltetnek, aa itt

készített sajt a' hires Che-

eterlvea^vetélkedik. Gaz-

dagsága e' tart.nak gyap-

júból , 6nb6l , veaból, méz-

ЬМу кб, 's kószén bányák-

MbáH. A" Severn fó mel-

lett fekvfi Colebrook- Dale

nevü hegység , kimerithe-

tetlen vas és kôszén bányá-

kat foglaK <Va» müvei , és

porczellán fabrikai egész

Angol orsz.ban legnagyob-

bak. Folyóí közül, mely'ek

halakkal b&velkednek j^Be

vern, Clum , Treftd-^Torn,

Perry, Waaren. PÖ varosa

Shrewsburyí»i *\}- úsi'fs^Ü

muth helység 1 n

4ooot> ember *lákje;a'- vst ,

kík hajóépíteéból , ésNew-

Castle'i kôszénnek áltküi-

detíseból élnek» ««na"

Ükiffnvl, helys. AngôbShrop

Grófs. Colebrokdàle<4ddéké-

ben , nevezeté» azitt Jalál-

tató teigyfajmelykerírtétik

kftfaUal, ez haida*(1 4-Шк

Káróly Királyt riaiegeeaba-

dította a* haiáptól.^' 20 <

ShWtatwarz, Pernyavers Thvs

Szerem Várm.ben , 'ÍJsak-

nától з/i ¿ra» Basilitáknak

itt 4evö klaetromáé , eggy.

görög pléb.val. '

Skijt»n-, 1 ve«Angol Worceater

Grófs. Stoure fó mellett.

Shire, N Britannia orsz.ban

annyit tészen , mint Gróf-

'ség vt -tart% vagy mi reánk

uézve Vármegye , melyekre

oaztatik fel az egéez orezág.

Shitomir fb vea' • Огоеи Wo-

iynek Hölyt.nak Teterew

• fóaáVlooo lak.

ЪкШш , megerösitett vs Orosz

v.Witebsk* Hélyt. Dnepr fó-

"юаГгскго lak. ' kik nagy *é-

1 s* i ,1 »- Ь eresbedésbol élnek.

bhortlunái át i sztoros tenger,

mfelya'két eziffeteket egy-

'mAstólTtfélaszt)a, meryek-

1 bftl áll Aastráíiába»ñ az. új Siacca , vs Sicüiában y Va* di

>£«0Mrta tárt. »Vfwi. Pi;«* * Mazzara tart* - ítttm

Shttniy*6ury> fo vea Angol Shrop Stem, lakoeiMenaeng^Tai'Bak

Grófs. Severn fo tnellett, v; is; a» ssab;ad>ok fiHdenek

gytiriyorír tájekban Wlép nevezik » JKirYfcág fcadaósdn-

ház. 6a 16,500 lak: kereske- ¡áiábart , csek vaem «géealen

déee'hasznosj melyhek tir-, magas begyektöl keríttetik,

gy% *«lombféle szfttBzöVe^ és egy nagy vblgyb^l áll ,

teg- y' ílhñén Amerikábai 's ? melynek saëleseégë *emely

W*í#abékürd€ittetik^ Т5»ЬЬ helye*en f№M6o mfd ^aész.

^ezjafegiftmiHaJ« läkjft.> tól délnek az ofSza^f legna-

tthrienMbitryj é%£. Amerita! -n gyobbi folyóiar hasít|a ke-

1Ш^1вг^еУ'8^аЬ, taikt. MinT • resztül»* - M*»tániíí*,«bA<ít ,

nrouWi Grófs; hasoittó nevü külombfóle;. változasok eä-

fónil ,500o lak.' • vétt közbe, ném'léhet bizo-

VkiivlvVSabpi, Gróle* Angol nyosan mef|agye«iiíi«; a**é-



 

igibb úrazok szerént: ész.ról

Birmáni orsz.nak Dzamee

tart. es a' Chinai hirod.nak

"Уunen tart.nya, bel. rol La

os és Kambodja Kir.ságok ;

délrô! а' tenger, és a' Ma

lacca! félsziget ; ésnyug.ról

Pegu ország kórnyékezik.

nem kevessé homályosífg

meg a' Siami tiszta vért.

A' Siamiai nemzet inkább

aiacson mint magas terme-

tü , de meg is helyes test

óllású. Abrázatjok széles és

négyszegletes formájú , fer.

de szemhéjok alól egy pár

Valódi nagyságát 's népe- vidor szemek szikrá/.nak a*

m ismér- elö/лпёпуге, sze.mek fehereeégét maiglan sem

Jük. Éghailata mérséklett,

de nem épen egéséges , ré-

szint a' délnyugoti Moon-

eon'i ezelek miatt , raelyek

s/.ámos zivatarokat , ternes

felhöket's eespket hoznak ,

részint pedig Menan fónak

évbéli kiárodásaí miatt ,

ennek iezapja jól megtrá-

gyáza ugyan a'¡ szántóíol-

deket 's réteket.de hamar

■»Wothasztja. Termései : ris-

■»kasa bñségben , száraaabb

vidékeiben szép bó{a is ,

török búía,hé¡as vetemény,

foldi almának nagy neme,

tok , dinnye 's a' t. fahéj ,

kávé , czitrom , narrancs ,

gránátalm'a, füce , pamul ,

. 's külombféle drága fák ne-

mei. Bérczei adnak rezetjVa-

ntj-czíntj salélromot, 's

skovet; találtatnak itt

émánt kövek is. Vad

's ragadozó állatoknak ked-

velt tanyájok i elefántok , nyozó felekezetié, melynek

tigrisek,parduczok,szarvas- alkotóját ök Sommona Co-

orrúk igen számosak. Szar-

vas marhája, és lovai aprók

's a' tart.nak többi javai-

hoz képest épen nem szem-

betünök. Madarai , boga-

rai , ¿% úszémászó állatjai

különös nagysáffúak. Rro- ségben senkinek sem hagy-

3<odilok , skorpiók, merges hat ja. Az egész Nemzet sza-

gyíkok 's kígyók nélkül . badokra és rabezolgákra

sem szükölködik. Halakbal van felosztva , ezeketa'Ki-

bövelkedik, Lakosi tbbb

nemzetek , ú.m. Peguerek,

Laosiak, Birmanniak , Chi

na - 's Japonbéliek és Por-

tugallokból egyveledett

ve, kikkelyalQ Irëïpsûlések , séges munkában szolgálui-

sergas , orrok rövid , mely

nek hegye gömbölyü ;

s/.ajok nagy r ajkaik s/.éle-

sek, vastagok 's halaványok,

fogaik feketék. Test színek

satétes , barnás 's vereses ,

fiileik szerfelett hosszak.

Hajok, mellyet rövidre el-

nyirve szoktak viselni , fe-

kete. Természetek ezelíd ,

nehéz tiket haragra gerjesz-

teni , gond a lian, félékeny,

hazug , fosvény 's kérkedni

ezeretö nemzet ; bevett szo-

káeaikban , légyenek azok

rosszak és árt.almassak is .

álhatatossan megmarad-

nak. Az oregséget tisztelik,

és a' mi különös , útálj;ik

ugyan a' tolvajságot , de

magok még is örömest lop-

nak. Ruházatjok együgyü,

a' s/.egényebbek csak sze-

mérem testjeket fedezik.

Vallások a' Buddha bálvá-

л г- i J5L л.1Л _»t»«nL

dom'nak nevezik. Fejedel-

mek kénye szerént uralko-

dik t és alattvalói' életének

*s birtokainak ura ; egy Si

ami sem birhat fekvo ió-

ézágokat , v. legalább örök-

raly táplálja , 's nála nagy

beesben vagynak ; azoknak

kôtelességek óholnapig tu-

lajdon koltségeken vagy

hadban , vagy más kbzön



! egész Kir.ság két nak alatta, vidéke kies es

zlik , a' felsö rész , termékeny.

aknak fekszik , kö- Siapina , eggyik az Orcadi szi«

vetkezö 7 tartom. ú. m. Por- getek közül nem messze a'

seluk , Sangueluc , Loran- Mainlandi szigettöl , Sco-

tái , Compenpet, Coconre- tiátol észak felé. -лА-,

pina , Peschebove , es Pit- Siara , kis vs Brasilia Kirs.

 

 

tart. ùôl áll ,

»evei : Palane, Ligor,

teborne,Bordelong,és '

Pö vsa tetnek az ide való tartomá-

Siarn , lakosinálSi-go-Thi-ga пуок , parauttal , kristál

mëllyeJtnek

~*ian-

iái.

revpartja es erôssége , ya-

gyon. Fö vsa egy Kapifcány-

ságnak , mellyekre részel-

nevetvisel, melybol as Eu- la!, igaz gyongyokkeí , s

ropaîak Judia't v. Odiáa't brazilia fával kereskedik.

formáttak, az ész. szél. 14э SíW, eggyik a Spany. orsz.

20' 40" és a' kel. hosz. n8° hoz tartozo Suluh v. is Jo-

•xo' alattfekszik nagy róna- lo seigetek kozul.

Íáeban, számos csatornák Siberia, Sziberia v. Sibiria ,
•s mpsterségesfolyókhasít- Orosz birodalmi nagy tar-

iák 's kerítik, innen né- torn. Asiának eszakkeleti

mely útazóktól szigetnek részîben , az, esz. szel. 50= -

tart al ott, köfallal vagyon tól 7?-3-ig j es a kel. nossz.

mindeggyik nem- 730-tól szmte *io=>-i§ fcer-ve

zetnek tulajdon

gyon a' vsban _

бек . és egyenesek, nagy ré-

fizirtt fákbal beültetve. Há-

zaikat. bambue nádból szok-

iáh épít.eni , de a' Chinai-

ák es Árabzok köböl is épí-

tenek. Lakosinak száma

ïâoooo tétetik. Palotáia a'
, Л . ' Iii

>n vidéke va- jed. Nyug.ról az Ural bé

, úszái széle- czeivel , északról a.' Jegi

Lakosinak

tétetik. Paie

Kírálynak várhoz hasonlít,

3 falîaî kerítbtik , és nagy

Uflvarokat 's kerteket fog-

lal , égész köre 1 1/2 rafd-

ïiyi. Minden ïndu'si kikö-

swámos hajók érkez-

nek révpartjába külíímfcfé
 

a* Siami és Cambodjai par

_tok kozött.

Siyng-ydWg■', jeles vs Hou-Kou-

ang tart.ban China bir.ban.

Tíagy kereskedéssel, aranyt

■mos vizeibol^ gálic'zkovet

i¡ e óv :;„„~я^ ir Ai- TT

er

es

tengerrel , keletröl a' esen-
des tengerrel , és délrol ar

Kirgisiai pusztasággal.a ъ Al

tai, Sajan,Jablonoi, és S tan-

no va ¡ bérczekkel határos,

mellyek Siberiát a' JVÍon-

J
□ mtfd , mellyen alig él

1,040000 lak. Рокаi* közül

a' Tschuktschi , Salaginski ,

's a' Kamtschatkai ismérete

sebbek. Tele van e' tartom.

nagy tavakkal, ielesebbek :

а Г

és i

az Ob, Jenisey, Lena . Ku-

Vvyma , Anadir , Amur , 's

a' t. — Eghajlatja , magas

bérezei, és a' Jeges tenger

mellett való fekvése miatt

i^en kideg 's kellemetlen ,

dit aljában egéséges , de

ás és zöld üveget. Két II. psak annak , a^ ki kiálhat-

Щ\ЩгШ fanSw vso^ van- щ; a' tel kèkonségeaen Se

il
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ptembertol Junlusig tart. lak , kozb'nséges rozmárok„

Északi fésze soha a' fasry tengeri borjúk , iramszar-

vasok 's a' t.alól fei nem szabadul : be"

zárva tartja itt a* természet

kebelet , eemmit eem te-

rem. Mérséklettebb réVzé-

nek nágy részint vídam de

hideg tavasza vagyon , é¡-

szakái fagygyal sanyar-

1 Htnak , ßszi 's télí napjai

is nagyobb részint tiszták.

A' rövid nyár itten felet-

pedig nagy ebek. — Jeles-

ségel kôzé taitoznak még

e* hideg tart.nak, azittta-

lált nagy Elefánj vagy i»

Mammout fogak szarvorrú-'i

bival esontok, mellyekné*

melykor igen métyen a'füld

alól a* fobb fók tájékibaiy

ásatnakki. Mármivelmos-

bb meleg, hosszú napjai tanában ezen állatok itt

növevenyek orszáffát nem élnek 's nem is élhet-

nek , nem világos ¡ele é an

nak, hogy íoldünkben haj

dan nagy változásoknak

kellett vala torténnie ? —

Siberiának lakosi igen kü-

lombféle nemzetekböl áll-

rúk réttégtetik.'Foíde és an- nah ; Az Oroszok itten na-

nak termékenysége igen kü- gyobb részint tisztvieeli

rendkívül való sebeséggel

érlelik. Némelykor itt u-

gyan láthatni villámlást ,

de dorgést vagy éppen y.

ijren gyengén halhAtni. Dé-

li vidékeit nagy égi hábo-

lombféle , a' mint ez illy

tértîs tart.ban nem is lehet

máskép, Délfelé kcivér s

gabonát bßven termo szán-

tófoldeket , szép refeket 's

erdftségeket találni,de mind

azáltal ezt is a' meddö fö-

íaffv darabban ele-

része hidégebb,

mocsáros 's kbsziklás földe

szegényen terem. Eszaknak

valamint hidege levegbjé-

nek , úgy termékétlensége

nevekedik foldének , a' mi

itt él, légyen az állat vagy

nb'vevény, torpe 's nyomo-

rék , a' foldsark alatt fólde

brökb's faggyal zárkttatik ,

a' hol ez valamivel gyen-

gébb , ott mocsárokl«5l 's

jmoh'tól boríttatik térsége.

Siberiát általjába tekint- 

mínt : szép

rókák, farkáS'

katonák, kereskedék ,

polgárok , és szárakiveltet-

tek , ezek részint dologra ,

's vadászatra , részint pp-

dig kietlen tart.nyok ki-

mivelésére küldetnek ide.

Az Oroszok után tényésZ-

nek itt fóbb, nagyobb ré

szint pogányságban sinlô-

db nemzeték ugymint: So-

jetek , Buraetek vagy is

Bratskek , Mongolok, Tun-

gusek , Jukagirek , Jurae-

tek , Jakutek , "

Tsukcsek, Kar

ek , tobbféle tat

ség , Ostjakok , Svamoje

Kozákok 's Wogulek, mind

ezek részint marha tartás-

ból, részint pedig vadászat-

bót élnek; a'foldmivelöknek

igen ciekély a' számok. Si

beria most з Hely-. oszta-

tik, ugymint: T

Kolywan , Tobo

kutsk Helyt.

 

pié- Sibha , kerífcetlen vs Pessar*

mes áílatok nagy számmal; Kirs.ban ész. Afrikában.

külbmbí'éle halaknak ki- Sibidulu , határ vs Manding-

mondhatatlan nagy bftsé- tart. Nigritiában , Barabar-

ge, fejér medvék, czetha- ra'tóí öldalasl



Székei я/ Kompániar kapfcá-

nyériak, metly*'' vstólkol-

os&nbei irtmeis'etéÉ. ioxf¿I

Sichern, Ephraim hegyeiköztt

mf'd *ëgi- ■ ne-

Samariában

Betheltöl 28

neve Schê(\

'Ht-'ve i ?

» ей völgyben fcS»¿lk3^¿ftia.

, ■ gas kôsziklàshegyeégUôfrke-

ritv« ЛГ*,ЬМ* »#**>t^a

tfíW/i/ v. ^èiybiff £la-

voniában Petervätfadi- liât,

vidékben , Bródi hatarörzö

örzö áwég-héí íítáitbtík,

,számlál ю8 ház. és £4» ^at.

éa 60 ó-hitü rácz'xltek. "-Va- .... * >i.,.-,. i¿j o; ítcu-

gyon kath. pié». ¿4 tèmpl. kott Jérobóaítí égyiideig.

Fekszik az orszásrúton Pod- 1Ш К ir. 11 , 15. А/. úitesta-

vintóí »- i/fc órányira. • • • mentomban Sichan hevet

S160, Schitoau , Schibou , itta- 1 vise! Jim*- 4, 5 , uj*a Mé-

gyar , 'e oláh helye.' Efdély- pítetvén Neápolisaate He

ben , kbzép SzülriDk -Várm. Tvestétetkt »• • < *: ? i-> {э/тА

F. U. Káro Veeelénryi , lak. Sichern; 'te ^Ыфй^Ьеипдяг.

réf. és eggy. Görög vallás- Hohenreuth, ialu Bafor orsz.

béliek mind egyiknèk tu- Main ker. Wunsiedl kör-

lajdott—

gyon."

fêle

• es tempi, va- tayekiben , egéségee ásvány

ékebenknlomb- forrássat -y és • aIfcalW«s«n

ilt testeket ta- elrendelfc Sándor -íerdoié-

lálni. Ezen helységmi köl- Vel.áv^íad jSU Uidí ¿%

 

csönöisi egy )árás maga ne

vét á' megjegyzett Vái'm.

. Len.Híres márvány bányáv.

Siburg , l. Carlshafen. '•'M

Sibylldk heíye, herczegimula-

tó k*stély 's Щ alsd Silé-

siában , Gels ftevü Herczs.

beh ,; Breslaufól «' mfd.

Sicambrt -, p. Raina vizétol

mostani Wettefiau, Weezt-

phália , Paderborn és Mark

grófs'ágot birták, kel.reKal-

liusokkal , délre Ubiusok-

kál , ész.ra Brukterekkel ,

Rajhátél Menapiusokkal

voltak határosok. Julius С.

ettÂt ütköztek elöször ösz-

ve a* Rómaiakkal; hosszas

WéntáÍMseoh lítári íFifceri-

• ЩЬ~рА'3 alatt- meggyözettet-

Wá&^B.ejnári tul helyhesz-

f ¡WdteW Fö veaik voltak <c A-

SH§4> %Alton ; Elsen)* Lup-

snpgai^Eipstadt) 3*ttÄolmr-

'tfuVriYBethmold, 'sa'*, i

f¡ Siciliában lakott

 

Siciçnano , &s Nápoly prszj. ha-

sonló' «ávü -ianeneo -Fejeds.

<b«d W№ 1. »»%*iH' íiühh^

Sicilia , szigetT rég ев eläseör

-Trinatria , Triijuetra ï u-

tóbb -SScania щ a' máre fe-

ferumtól ^korülvétefeéW-í

melly azé*t SicaW-Wj Íé4et

is visrf > á* kozép tengeren;

az aleó Italiától egy szoros

út ( Fretum « Titrhenu'm ,

Reginum , 'sa4.)-ált*l "*á-

lasztatott el ; melly^ Scil-

laeum nevet is viseït i;*li-

vel itt voltak «m ^véSze-

delmes helyek Sclilla és

Charybdiâ. Csak Í500 tépés-

nyire esik z' száraz földt&l,

a/ért ettôi foldin-dulással

elszakasztatnak ta*tatik.

^4teywfete*i¿foka|s Pelorum

(Faro de Messina)' Páeiw-

mura , Capo Pasearo^ Lily-

ba*um ,i!</«,;dt Marcelia»

I Drepamud** '$*Jt¡ vöttak;

fó^i iiSyniaèthus f Giarettà)

^Ä^^«*ÄiJ*Wn ^гая V ' AtaqueЖ,

« 'epmtre^várHorváijhxíMZ,. cl ^' "
iSimoisi, Hypiaчр HaJicus,

Geja , Achates,! Heló>us»

.„ , , . . .-,.'.-.7 ****** Peiigefe«, Pelicorum,
- ^em a^mkeki hegységko- Camftriu^^PaíuajífoiwfeS

WífФШп4*atár feraö i fle-

gem.ben Karinthiánaktóé-
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Arethusa,Milichia,Cyane;he csúcsától a' keletiig 40, ¿s

. gy ei: Aetna,Eryx, Aenaei,v. ész.ról délkel. csú( sáig vett

Jimonii montes. Lakosi : e- e/.élessége 2Í>georg. raid fog-

löször Cyçlopee , Lestrigo- lal; térsége mélleles szige-

! г-йвв^ Sic ani, Siculi, Heiymi, tein kivül .576 , e^ekkel pe-

k Phoenicii, Graeci, Poani, v. dig eggyütt 587 □ mfdnyi.

Carthaginenses. Igen eok tehát oily nagy mint az

rjjeyezetesvsai veltak u,m. Austriai fö Herczegségi tar-

Messana , Tauromeneum , tom&ßy^H Aiirf-6 yd

■ л\Cbtana , Murgentiura-,, Ье- iA' tange г raelly a' szige-

-¿ ontini, Megara , Syracusa, tet kornyékezi , partjait i-

Gela, Agrigentum, Selyius, gen kimosta, és számos öb-

- Drepaeum , Segestra , Pa- loket, 's fokokat formait.

normus, Agathyma, Enna, Jelesebb . öblei közül való

. Ancyra 's a' t. TulajdonTy- az ész. partokon : a' Melaz-

rannusok ; vagy Fejedelmek zoi és a' Castellaraare'i ; és

alatt voltak , kika' lióma- keleti partjain: a' Catania'i

iakkal megeggyeztek , mi- übol.. Fokai közül: a' Cap

nekutánna pedig a' Oartha- Peloro , vagy di Faro , Cap

gobéliek , Mamertinusok, és di S. Croce , di Muro di Por-

Syracusanusok a' fö uraság- со, Passaro, Aligra , Tor

ra törekedtek, beléjek vesz- re Cavallo Calábriának ál-

tek a' Rómaiak , ésSiciliát tal ellenben , Cap di Zaü'a-

Római tart.nyá tették ; az rana 's a' t, nevezeteseb-

akkori Hiero Királyt lia- bek. ,¡%tn |i,¡jj.9

talmokban részesítette, ki Levegöje igen meleg;türhe-

ezen országot békével , és tetlennélenne,ha tengeri sze-

boldogúl kormányo/ta. lek nem mérsékelnék , mel-

Sicilia , mostani nevéthajda- lyek egyszersmind tisztit-

bi Sikulus lakositól veszi, ják és egéségessé yáltoztat-

Jtik, K. U. születése elött ják. Martzius holnapban

-ujiVnû századdal költöztek egynehány napokig hideg

*de .¿Ital Olas» országból , szelek fúvnak , ezen napo-

, és e' szigeten le telepedtek; kon kiyül itt más telet

ezek elött a' legrégibb idök- nem tapasztalni ; hó csak

ben három szegü kiilsôfor- a' magas iEtna bérczein

jnája miatt a' Görögöktöl fénylik ; másként általjá-

Trinacriának ueveztetett; ban oily melegek uialkod-

ezen eggyenetlen három- nak , hogy egész esztendö

t\êlbgà formá)ú nagy saiget- által kellemes az árnyék.

-юек keleti hegye Nápoly Nyári Sírokko szele elgyen-

orez.hoz közelit, «lellytöl gilö forró hévséget okoz.

is caak egy órányi keskeny Levegö béli tüneményet

, vQiatorna. választja, hihetö, közzül említésre mél-

hogy a' szárazfjalitten hai- tó az ugy nevezett Fata

•• dan oszvefüggött; második Morgana vagy is tengeri

; hegye nyug. fêté a' fcozép látás , melly a' sugárokyis-

C teegerbe nynlikj a' har- sza verôddése által for-

. madik pediglen délkel.nek máltatik , és a' tengeren

, Afrika' északi partjai felé messze lévô tárgyakat igen

« terjed} az E.Sz. 360 ,35< és közel árnyékozza , tapasz-r

V giP ,40', a' K:- tí. 30o és$$o talni ezt kivált Messina vs

4«/ alatt fekszik. Legna- utszáiban. fd.íasa

. gyobb hosezasá$a nyugoti Földe коves ugyan 's nagy

 



réezint hegyes , de mind-" der? déli drágá gyumöl-

azáltal igen gazdag terme- csök ugymint : pisztácz ,

ей, hogy méltán már a' díó, mandola, Sc. János-

hajdani Rómaiak Siciliáfc kenyere, dattel, ges/.lenye,

életes házoknak neveznék, çzitrom , saranes, füge 'a

és amai ékesen sxóllóknak ¿' t, némelly vidékeiben

feie Cicero Verres eilen tar- nádméz; aáfrán; aloë, é-

tott IV besïédjében Siciliá- desfa , törpe pálma fa , jó

rol igy emlébezne: a' nél- oía)ja, és jelesborai; a'fá-

kül, hogy legkevesebb köi- na к külombféle nemei's a't.

cségünkbe kerültt vólna , . Allatok közül i minden sze-

felruházá, táplálá ée fel- lid allatok tenyésínek ít-

fegyverkezteté az (^icilia) ten , kivált derék szarvas-

hadiseregeinkef'.Meg most marhája , lovai , 'e juhai

is, bátor hajdani szorgal- vannak ; vadak nélkülsem

mas miveltetésének csak szükölkbdik ; hala bóség-

árnyékát látni, böven te- ben ; nagy itt a' méh 'Sse-

rera mindent ; völgyei a' lyembogár tenyésztés is;

leggyönyörüebb kerteket de e/.ek melleít az ártal-

képezik. Leghagyobb ba- mas íergek s*m hibáznak

jai kozé e* szigetnek tar- itten. Ajsványok kózül :• a-

toznak számos foldindulá- rany , ezüstr réz, vâs , czin,

sai, mellyekgyakortanagy timsó , gáliez 's büdöskö,

kárt 's rettegést okoznak. 9/.ép márvány , kö-eo , ala-

Hegyei közül nevezeteseb- bástrom , porphir , agát.

bek: ész. keleti partjain j a' jaspis , 'a. t< effélék ásat-

Pelori vagy is Neptún bér- Ла£ , ámbár elég tunyán,

czei , mellyekhez tartozik Gazdag e' sziget ásványos

a' magas Dinnamare vagy . forrásokkal is.

Scuderio hegye, most már , Lakosi Siciliának "Ola-

ki égett tüzokádó hegy; szok , és az ide beköltö/ött

nyug.nak és délnyug.nak Siculusok, Görö?ok, Rorna-

terjed a' Nebrodi hegyseg; iak 's Carthagóbélieknelí

ia a' kel. partjaihoz közel maradéki; nyeívek egy a-

fek'vö hires iEtna tüzokádó gyan az Olasz or?zí?i\ al, dé

hegy; ezen kivül Val di No- dialectussa küiönös , mélJy

to tart.bah még több kia- az ¿ és и számos magán-

ludt ttiz okádó hegyek ta- hangzói miatt annái kel-

lálcatnak. Folyói csak par- leráeHenebb ; másként szo-

ti fók , meilyek közül kel. kásaikban , viseletjekben ,

nek Giuretta, délnyug.nak és characterjekben nagyon

Salsó ésPlatani, és ész.jiak eggyeznek; számok 165500

Termini fók ömlenek a' mégyen , mellynek fele a'

tengerbe. Tavai csekélyek, fczigetnek 352 vsaiban lakik.

ezeít közül jelesebbek a A'Siciliabéliek általjában kö

Bivera'i, etTerranova'i ta- zépszerü , eros's helyester-

vak Val di Noto tart.ban. metüek,test színek oíajsaín,

Termései. A' nôvevény hajok gesztenyés baena ,

orsz.ból: mindenféle gabo- ábfá*at vonások mero' et

na, kivált jó buza, árpa's mességet mutat, egy p4rvi-i

török búza; héjas véteme- dám tüzes harna szemek-

nyek, ugymint, bab, bor- kel ; vendég szeretések ,

96, ceiceer borsó; len,ken- nagy lelkü adakoaáaok, '*

ha¿3
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haza iránt viseltetô külö- je 15000 emberre ment i$h\

nos szeretetek 's buzgósá- ben. A' Kir. jövedelmek

gok mindenek feiett méltó. 5150000 forint. S/.ámláltat-

De лет menttek egys/.ers- nak. Sicilia 3 tart. ra részel-

minda' meleg éghajlatban tftik: Val di Mazzara , Val

uralkodó hibáktól is, kivált di Daemona , és Val diNo-

nagy baráti a' gyönyörü- to tart. kra. Ide tartoznak

ségeknek. Kö/.önseges fog- nak a' Lipári és .äLgadiszi-

lalsitosságaik a' ft ldmíve- getek , és a' délkeleti csú-

lée, halászat 's t. efféle. csánál fekvo Pantalgia és

Fábrikái csekélyek ; vász- Manzameni szigetek. Fö vsa

nat , vitorlavásznat, gyap- Palermo.

jú , paraut, 's selyem por- Sicilia kettOs , igy neveztetik

tékákat nyújtanak. Papiros Nápoly, és a' tulajdon Si-

fabrlkái is kevés értéküek. cilia orsz.egyetembenrnagy-

Nevezetesebbek : az édes- sága oszveeéggel 31731 olasz

falév , viasz , olaj ; vas , a- Q mfd Lahosi 6766000 Lásd

ra¡iy és ezüst drót fabrikák. külon mind egyiket.

Asztalossai 's képfaragói is Siclag, Sziglag , vs Darora

jó portékát készítenek. Ke- tart.ban Judaeában , Saul

reskedése is ámbá* ñera Kir. idejében a' Philisteu-

virá¿r/.ó , mindazáltal Sici- sok Királyáé volt, ki ezt

lia részére hasznos, kivisz: David Kir.nak engedte I.

gabonát, bort, selymet, Kir. 27 , «—6.

gyapjiít, olajt , édes gyü- Siculiano , kis és elomladozott

möleeöt , sót , büdöskovet vs Val di Mazara tart.ban

'5 t. eíféléket; ezek heljett Siciliábah Canna fónak ki-

kiilso kezmivbeli portéká- folyásánál.

kat hord bé. Belsô kereske- Sicyon, régi vs Morea félszig.

dé^e a' jó útak 's csator- ben, Görög orsz.ban , haj-

nák héjjánossága miattso- dan igen jeles volt, most

kat s/.enved. A' tudomá- pus/.ta; helyén Basilicata

nyokat. két Universitás ugy- vs épült.

mint a' Palernói, és Cata- Sicyon, Sikyon ; régi, 'g fö vs>

nia'i serkengeti. A' nevelö azon nevü kis statüsban

intézetekben is még sokat Achajában % elóbbi neveî

lehetne jobbitani , hibázik voltak : Aegiale , Mekone,

itten még a' józan megvi- egy dombon, a' tengertöl 1

lágosodás , azért babonás mfd. Többi között ilt szü-

hitüek, vakbazgók 's ke- letett Aratus az Achajaí

gyeskedök. Az uralkodó vaí- frigynek halhatatlan ve

la? a' R. kath. de még is zére.

eltürettetnek itten a'Görö- Siderocapsa , kis vs Török orsz.

gök is. A' papság gazdag Macedonia tart, kôrnyéke

és hatalmas ; 3 Ersekségre, gazdag aranybányáiról 'e

és 7 püspokségre oszlik. — hutájáról jeles.

Sicilia a' Nápolyi Kir- tar- Siders, helyes mvsWallisi kant

tozik, egy V-király és 338 ta- Helvetiában , kékfesiék

gokból állótanácsáltal kor- mívvel. Hires a' Muskat és

mányoztatik. A' Nemesség- Malvieser nemü bora. Itt

nek nagy a' száma ; a' feu- kezdödnek ezen kantonnak

dalismus itt még most is német nyelvü lakósi.

divatban vagyon. Hadiere- Sidrni , p. Viadrus, Oder jobb

Hün. ьех. IV. bar. %i
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partyán , Saardonok mel- Siedma , tart. Marocco orsz..

lett lakott nép Germania- ban a'tenger partjairi.Föhe-

ban , Stettin körül ; vsok lye Rabat.

Viritium. > Sieg, IdWesteri erdoben, e-

Sitimouth, helys. Angol De- red Sauspitz nevühegybölj

von Grófs. elhomokpsodott és Bonn íelett a' Rajnába

kikötövel , és nagyon láto- ezakad. ¡ . r.

-gattatott ierdokkeL, Siegberg, bis vs Bergi Hercz.

Sidney, l. Sydney.^ í. v<i Sieg fónál„ ,. ¡ n щ.^.-ЬЧ

Sidon, Zydon , most Said,fö Siegen, Na«.au-SiegenFejedl.

•és Tyrnssal vetekedo ¡ , vs ■ iö vs, Sieg fónál 800 h. és

Phoeniciában , Ascher.nem- 6000 1. 2 kastélyal , vaabá-

zetének yolt kiszánva (Jos. ,»$íákkal»-» ^ - >

-11, 8} de' az Isráelitáktól Siegen ,, 1 Nassau. ;

el nem íeglaltatott soba, Siegenburg , mvs Bajar orsz.

régi , nagy és szép. volt, Regen ker. 580 1. kik коф-

ket réyvel, üveg fabr.val, ló.t termesztenek.

Thebaba küldött azállít- Siegharding , uradalom , vár

mánnyul , Astronomía , A- ,e9 mys Bajororsz. alsó Du-

rifchmetica, és Philosnphia nai ker, Praxnh lóftál.ióo h.

gyakorlásával , kereskedés- pléb. .posta hivatallal és

sel, és tengeren hajózással ,egy malommal.

nevezetes. Sieghardt , mvs Austriában

Sidon, 1. Said. . ... Ens alatt lévñ negyedben

Sidra, (Syrtis major) öböl Mannhardsberg felül, egy

kôzép tengerben Tripolis- urad.mi kastélyal , pléb.

hoz tartozik. val és 360. h. A' kbrnyék-

Siebenberge , 2 nagy erdñség ben fekvö lenpantlika f abr.

Hildesheimi tart. az eggyik sok hasznot hajt. -.

Ahlenfeldnél a* másik Ahl- Siedharttkirchen ,f, közönsege-

feld és Brügge között fek- sen Silzkirchen , mvs Au-

szik. . . " striában Ens alatt Bécsier-

Siebenbrunn, Ober és Unter Sie- dö felett lévô negyedben,

benbrunn,szép 2 urodalom 66 h. pléb. és póstával. ,

Alsó Austriában az ugy ne- Siena , -vagy Sienese , vidék

vezett Marchfeldben. Toscanaiíf. Herrzs.ben ,ész.

Sieben,gébirge,hegyekBergi Her. rol a' Florentiai , nyug.ról

ben Rajna kôrnyékében , a* Pisai yidékkel , kei.röl

mellyek küztt legmagasabb az Egyházi birod.mal,és

az ugy nevezett Gaense- délrôl a' Toscanai tenger-

hals. :■. , reí határos. Nagysága 70

Siebenlinden , 1. Hethárs. д olasz mfd, mellyben 8 ysok,

Siebenstern, 1. Driburg. és több mind 2oohelys.gek

Siedendorf, Kropp , faluKar- és. faluk számláltatnak.

nioliában Laybachi ker. Gabonában, mellynek nagy

Száva partjain pléb. temp. részét a' Florentiai vidék-

és vasbányákkal. nek engedi , gazdag; kü-

Siedlce , volt oszt. a' mostani lômbféle ásványokkal is bô-

Lengyel Kirs.ban hasonló velkedik ; jelesek kö , már*

nevü fö vsal mellynek 268 vány , és sóbányái. A' pos-

h. és 2150 1. vannak. Egy vánáeágok ki száraztása le-

T^éb» várral 's pósta hiva- vegojét egéségesebbé- yál-

taljal. , j- toztatá. Castiglione tó mel



lett vájott csatorna , melly

egész a' tengerig terjed , a'

gabona kivitelt felettébb

könnyebbiti , fö vsa ;

Siena, Senae , (43Э E. Sz.

28° 50' K. H.) nagy jeles

vs 23000 1. kik között szá-

mos a" zsidók találtatnak.

Fekszik három domben ,

я/.éke egy Érseknek; -Irtilö-

iiös figyelemre méltó itt az

J4rseki templonv , melly ki

vül 's belol fejér/ > hamu-

6?in 'e fekete máfványal

borittátfk1, és igen szép fe

iler iteárvény padla.tja va-

gyon , a' Sz. Irásbeli pél-

dákból kblcsönözött rajzo-

lati nevezetesek , de ezek

rsak ritkán és külföldiek-

nek leginkább ntuttogat-

tatnak. A* volt Dominirá-

яок templomában tartatik

Sienai Sz. Katalinnak feje.

Vannak fö iskolái , közön-

séges nagy konyvtárja , és

tudós társasága. Látástki-

ván itt a' nagy vásáros pi-

acz szép ugro kutjával , és

csigaformájú be völgyese-

désévél , holott farsangban

versfuttatésok és az ugy rie-

vezett Guicco de Pugni Ne-

rnesek játékjai , mellyben

a* játszók egyraás fejét ök~

lözik , tartátni szokf а/.

Posztó , selyem és bör fab-

rikái virágzanak.

Sieniawa , mvs Przemysli ker.

Galicziában San fónál, egy

kastélyal , és posta házzaí,

Siennica , 1 Szenica , urad. és

veka Léngyel Kir. a' volt

Siedbe oszt. egy Ekklesiá-

vel és ref, klastrommal. '

Sieradz , Siradia , vs Kalisoh

oszt.ban Warthe fónál 260

h. és 2100 1. '•

Sieraje , l Sorrey.

Sierakow , 1. Czicke. * *

•Sierra, Spanyol szó-'s hegy-

séget jelent vagy hegyes vi-

déket , és szohszor vezeték

4y9 —

nevek által külömbözte-

ttít-.-' ', ' a

Sierra t kits tart, uj Castilla

Spanyol tart. Aragonia és

Valencia tart.nak szélein.

Sierra a" Adriano , az Adriani

hegységek , egy része a'

Pyrenaeusi bérczeknek Spa

nyol orsz.ban. Ezeken ke-

resztül vezet az országút

AlAva és ó Castilra tart.ba,

koíépben egy hápolnát és

csárdát találni.SAz ide va

in általmeDetef olly setét

szokott lenni fényes nap

pai is , hogy mindenkor

fáklát gyujtani szükséges.

Sierra de Alearuz, hegys. nyug.

Mancha Spanyol tart.ban.

Sierra d. Avila , I. Avila.

Sierra de Frio , hegys. Brasi-

liának belseiben, Cordille

ras bérczek ága.

Sierra-Leone , vagy is Mirom*

bo avagy Tagrin , igen szép

fó viz Sierra Leona parto-

kon felsö Guiñeaban , Afri-

kában, az Atlanticumiten-

gerbe való kifolyása 3 ge-

ogr, mfd széles. Pelfelé jó

messzire hajókázható, mig-

len egyszerre igen öszye,

szorulván veszedelmessé lé-

pzen.

Sierra-Leona-partok , nevét fel~

találójától Pedro de Cintra

Portugallusi Hajóskapi-

tánytól kölcsönözi , ki 1461

vagy 1469-ben ide érkezvén

tíap Ledo (vagy is a' mu-

latságos fok) megett levö

hegységben éjjelég dôrgést

hailött , melly oroszlányok

orditasához igen hasonlí-

tott , innen azon hegylán-

czot Sierra Leona vagy is

Oroszlányok hegyének ne-

vezé , melly név késobb

mind a' feljebb Ieirt fónak,

mindpedig ezen egész* kör--

nyéknek istulajdonittatott}

fekszik ezen tart, felsö Gui

ñeaban Afrikának ész, ny w-

à»*
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jfoti szélein az Atlantiku-

mi tenger partján; ész.ról

Senegambiával , kel.rol is-

méretlen Néger országok-

jbal , és dëlrôl a' Bors par-

tokkal határos; ész.tól dél-

nek vett hosszasága 55. ge-

ogr mid , Iegnagyobb szé-

lessége pedig 60 mfd tehet.

Ki terjed ,Cap Vergas'tól,

melly á'z E. Sz. 90 30' aíatt
 

£ghaj.

latja igen meleg,. de még

is sé nem türtietétlen se

nem egéségtelen, Kozépsze-

rü hévsége Sierra-Leona'i

Freetown nevü Angol szá-

litványban Farenheit me

leg raércsôje szerént 84gra-

dusig emelkedik , de ala-

csonabb vidékekben 102

grádust is meghalad 's pe

dig árnyékban. A* hévség

egész esztendö által ural-

kodik , és csak az essös esz

tendö rész által , melly a'

rák és bak fordító , körbk

alatt fekvö tart.nyoknàk

tél helyet vagyon , némü

némüképen mérséfceltetik.

Jtten ezen essös esztendö

rész Majusvégével kèzdftdik

és September multával Tor

nados nevü szélvészszel vég-

2.odik ; ezekben a' napok-

ban közönsegesen 12 óráig

szakadhatlanól , némely-

! Jtor ,30 óráig is esík az es-

sö, /ugyan aze'rt ezen ha-

pok legkellemetessebbek it-

^en, hévességek miatt , de

nedyességek miatt egyszers-

mind legegéségtelenebbek

is^A' száraz esztendö rész-

ban a-Mevegö nagyobb ré-

szjnt ködös.NemelykorHar-

, matt an forró szele is ki-

v4}t Deçemberben ésJanu-

ariusban meglátogatja e'

vidékeket. Sierra Leonapar-

tokoñ a' leghosszabb nap

12 óráig, 29 minutumig,

és 45 secundáig tart;, a'

legrövidebb iï óráig, 30

minutumig1, és 14 secundá

ig. A'HoldtoItét itten egész

maga fényeségében 's mél-

tóságában láthatni. A' par-

tdkon levegöje nedvesebb,

de még is nem egébségtelen

mind többnyire vélik.

Földe a' tenger mellélíé-

ben , kivévén magas he-

gyes félszigetét Sierra fó-

nál, általjában lapos, ala-

cfion , számos patafcolítól

hasíttatík , és posványos ;

ezen vidékek eeztendö által

kétszer, ugymint Aprilis és

October felé a' tengertöl

elboríttatnak. Bel jebb las-

san lassan felemelkedik

földe , szárazabb és köve-

csesebb , de mindenütt i-

gen kovér és bö termékeny-

spgü. Feltére egész eszten

dö által zóldséggel virít ki-

vált az essök után , és né-

mely kórnyékeiben olly ma-

gasan nö a' fü , hogy egész

vadak seregének buvásra

menedék helyet szolgáltat.

A' fák egészlen soha el nem

vesztik leveleket. Fói -kö-

zül: Nunez vagy Nonunez,

Pongeos, Dembia, Danía,

Quinport , Kissey , Tana.

Scarcie, Port Lago , Sier

ra- Leon a\ Bunch, és Scher-

bro fók nevezetesebbek.

Termése : fehérvas , mág-

neskö , tengeri só , riskása

bôségben , gabona , héjjas-

vetemény , nádméz , dél-

tájéki gyümölcsök , palma

dio, fának kölömbfele ne-

mei; marha, juh , sertvés,

elefánt, tigríSjteve, orosz-

lány, bival, öz, zibetmacs-

ka , vízi ló ; külombféle

madarak ugymint: récze,

úd , gyongytyúk , fátzár,

fürj , snef, publikán 's pe-

líkán madarak; hala bö-
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ségben; krokodil, oriáski- közül valók : Futa-Dschal-

gyó, gyík, kurta kigyó , lo vagy is a' Fulahek tart.

tfckenyôsbékak, osztrea csi- a' Susuek és Bagöek tart,

gák 's a' t. , Loozszigetek, Mandingoek,

Lakosai csupa Négerek Timmaniek , és Bullame-

külombfele nem/.etekre o- rek yidékei több s/.ámos

szolva ; ugymint : Nalloek, szigetekkel. Az Ango-loknak

Lantimek , Bagöek , Man- itt egynehány szálitványa-

. dingoek, Bullamiak, Susuek, , ik varinak. '

és Fulahek ; raind ezek egy- Siprra Molina , egy része¿ a'

máslól s/.okásokkal's bes¿éd- Çantabriai hegyeknek Spa-

del külömböznek ; riskása ,nyol. prsz.

termeâztésbôl , vadászatból Sierra Mondentdo, magas bér-

's halászatból élnek, talál- c#ék Galiciában Spanyol

ni közöttök kovácsokat, orsz.

ácsokat , asztalosokat is. Sierra Morene , hegys. Spa-

A' бок feleség tartás itt nyol orsz. Mancha, Cordo-

mindenütt s/okasban va- va és Jaén tart.nyok kö-

gyon , mindeniknek annyit zött, hossza 8o fran. mfd-

szabad magához kap-solni, nyi, szélesége egyenetlen-

a' raennyit eltarthat. E/.ek ; sége miatt nines meghatá-

a' nélkül, hogy akaratjok rozva , nevét külsö barna

felñl kérdeztetnének , ат.хщ- szinetöl kölcsönözi, Ismé-

leiktöl bizonyos ajándék retessé lön Nemes Don Qui-

éllal vétetnek meg. Valla- xotte'nek rémségei , 's ki-

sokra nézve; részint Mahu- váltképen 1767—70 itt tor-

medánok , részint pogá- tént változások éltal. Rég

nyok vagy is Fetisch imá- bokroktól, 's erdösegtöl bo-

dók. Polgári alkaimányok rított kietlen pusztaságva-

nagyobb részint щопагсЫа la. A z említett ido tájban

béli , de találni Elökelök Don Pablo Olavides akko-

által igazgattatott tarto- ri Kir. IntendantSevilleben

mányokat is. A' rendes ha- ezen kietlen vidékek mivel-

dakozáshoz még keveset ér- tetését gyarmatok által

tenek , mindazonáltal va- mindenek elott tanácslá ,

lamint a' kézívvel , melly- nem sokára alattomban a»

nelt nyilait méreggel ke- Avanturiai. Thürriegel, Pa

nik, ugy puskával is jól latinatusbói , Svábságból ,

tudnak bánni. A' kereske- és a' német Alföldröl mint

dés itten reménység felett . egy 6000 embert csalt és

virágzó állapotban vagyon, szálitott ide. De mivel e-

legszorgalmasabb kereske- zeknek elérkezésekor lak-

dök a' Mandingoek : ki vi- jaik még el nem készültek

tel portékai : viaszból; pézs- vala , és azért részint egy

manedvbol, ambrából, e- klastromban , részint pe-

lefánt csontbói és nem rég dig az ég alatt kéntelen*

rabszolgákból is állottak, níttettek tartozkodni , neni

esztendônként azelött csak sokára egy harmad része

innen minlegy 5ooo rab- az említett gyarmatnak

ezolgák hurczoltattak in- elhólt; a' kik megmarad-

nen el a' pallérozott 's meg- tak Cataloniabéli Spanyo-

világosodott Europabéliek- lokkal egyveh'ttettek , és

töl, Jsméretesebb tajtnyai alkalmas házakat kaptak
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hagyobb részint szélyel a' miatt.

szántófoldeken, Fft helye a* Sigrnaririgen , 1. Hohenzollern.

ezálitványnakCaroliná vea, Sigmaringeñ , ' Hohenzollern-

melly III Károly 'Kir. ' tífa- Sigmíjüringen Fejed'. r*zi-

lékezetére e' névvel disfce- dentia*Vsa a' Duna mellétt

síttetett. '■ - »t"1'1 ' зооУЬ''-1

Sierra-Nevada y 1. IfctacefBfe'atl. Sign , Singum , Sfinga¿ 1. Se-

Sierra nevada de Merida dé Ma- igi?."1"* / '

racaibo, 14100 fttàgas Signach , erSsség Orosz bír.

hegy uj Granada Spanyol Grusiniá Hélyt. Asiéban.'

tart. déli Amerikában. Signy* It Qrátitá > vs Frátn'.' &r-

Sievendorf, falu Brandenbttr- derthesek oszí?. -'"atío^li !

gi közep Márkban, Ruppi- Si-go-Thi-ga , 1, Siam: •' —

ni ker. 150 h. és 1040 I. kik Siguenza, Segtfntiay 1. Sego-

lótartással, tükör fabr. *s епйа..^ -Л.-.юато

t. eífélékkel foglalatoskod- , fó Helvetiában Schwyz

nak. kant. ered a* Sihlt volgyé-

Siewierz, vs Lengyel orsz. a' ben, egynehóny órákig Ztig

volt Kalischi oszt. erós vár- és Zürich kantonok között

ral, melly egy toban levo folyván , az utóbbi kanton-

szigeten f'ekszik, a' vsnak ban Limát vizébe keveré-

vasmívei jelesek. tfifcj " >- V

Sifanek , nemzet Chijiátólnap Slhon , I. Sir.

nyug.nak Yalong és Yang- Sikino , Archipelagusi búza

tse-kiang fók között , Chi- termö szígét, hasonló neviï

nai Császár országlása a- vsal, melly a' tengerbe lát-

latt. Sátprjaik színekre nez- szatikdölni. Itt sok a'füge-

ve a' fekete és sárga Sifa- Sikhek , 1. Seikok.

nekre osztatnak , azok ván- Sikló , oláh ravs Arad Várm.

dorio, ezek pedig kissebb és jár.ban Tiszán túl levo

falukban sátorokban lakó ker. F. U. a* Kir. kamara.

nemzetek, sokkal palléro- Lakosai kath. és ó-hitüek,

zottabbak , és nagyrészint fekszik Simándhoz jó más-

raarha tartásból élnek. félórányira. A' vs kozepén

¿ieflitz , hegyes vidék Karint- itt hajdan nagy tó volt , szé-

hiában Villachi ker. 15 h. lében 's hosszában fél ltiM

és több arany , ezust és terjedett; nagy épületnék

piskolcz bpnyákkal. kelletett itt valaha iennie

biger, kis fó Siléziában Glo- a' mint ezt némelly nyoirf-

gan Fejed. melly nem mesz- doki mutatják , melly ket-

sze Cacolath váratól Odera tös sánczal vala korülvévé.

vizébe szakad. Siklós , haidan Soklós,Sik-

Sitgertdorf, falu felsö Stajer lósia, (É. Sz. 45e 4o/' '5*"

orsz. Judenburgi ker. Sal- K. H. 58' 29") hires ré-

ló mühelyel. gi vár , alatta pedig ma-

ß'gg > nagy parti fó Algier gyar, német és rácz lako-

orsz. Baerbaeriában , ki- sú mvs Baranya Várm. Sik-

< váltképen nevezetessé lesz lósi iár.ban Pécstol 4 mfd

e* fó Habrah vizével való és Dráva vizétol jó két ó-

egptyesülése után , melly rányira. Számlál 1300 kath.

feljebb Wad-el-Hammam 480 ref. 1,50 ó hitü rácz és

(az az: a' ferdftk fója) ne- 12 zsidó lakosokat. F. U. G.

■ yet., visel szomsíéd ferdöi Battyánb A' mvs épületei
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nagyobb részint alacso- sága vala , holott most az

nyak, jelesebbek ezek kö- említett szerzetesek laknak.

zö.tt Sz. Ferencz szerzetesek Kelet es észak felé a' vstól

négyszegü két ementes klas nyúlnak aJ Siklósi és Oyüdi

tromok , es a' mellette fek- hegyek , mellyeknek veres

vö Sz. Háromságtiszteleté- borai 's külómbféle színü

re szenteit dúzes templo- márványa nevezetes. Ors/.á-

mok , holott az említett gos vásári népesek. — Ha-

Atyák egyszersmind a' pié- sonló nevíí falu találtatik

bániai hivatalt is viselik; Sopron Várra:ben is, kö-

az ó-hituek valamint a' réf. zónségesen Siglósnak ne

is bírnak egy tempíomot, veztetik , kozel Tormafal-

ezekében 1811-ben egy si- válioz goo kat. 1. pléb. és

bet nema míves ,altal ¿ele» tempL%l,i ./iT»-

orgona készitetett. A' vsnak Sikafi Stkoko , Xikoko , Ja-

keíeti végénél yagyon a' pañi termékeny sziget Ni-

N. Várnaegyének selyem- pen és Ximo között.

mív-háza, nyugoti ész. fe- Silt Saltus Rheginorum ,

luí pedig a' négy emeletre nagy erdö Nápoly ors/. ban,

épült gabona tárház; a'vs mely Cozensa tájékitól in-

küzepén a' két emeletü nensö Calabriaban egész

nagy vendégfogadó ház , Reggio'ig a' tulsó Calabriá

is a* vár alatt a' vármegye ban az Appenninusi bérczek

haza, melly e' járásbélifo hosszában terjed ki.

Birónak szolgál lakhelyül , Silarus , Lukaniában , most

nevezetesebbek. Hónnyi Selo Olasz orsz.ban.

türténeteinkben nevezetes Silavengo , kis vs Sessia fónál

vára magas kbsziklán négy Novara tart. Lomb. Velen-

szeg formaban, harom eme- czei Kirs.ban.

letre épült, vannak két ka- Silberbäaren , 1. Baaren.

pui, a' külsö Gróf Battyá- Silberbach , kis fó Cseh orsz.

ni nemzetség czimerevel ered 3 forrásból Szászorez.

diszesíttetik. Nevezetes ben- nak szélén , délfelé folyván,

ne az ékes Sz. kereszt ká- Graslicznél Zwoda vizével

polnája, a' kösziklabanke- eggyesül.

re ken ki faragott a.5 ölnyi Silberberg, vs felsö Siléziában

mélységü kút és a'gyönyörü Münsterbergi Fejedls. Fran-

kilátás. A' várnak mostani kensteini kerül. a* tenger

épületeit Gróf Battyáni u- «f-íne felett 1375 láb. emel-

raság építtette, most lak- kedik fekvés e , 165 ház. és

helye az uraság tisztei- 1600 lak. kosziklából kivájt

nek hajdani várának cs-ak hatalmas egy várral , mely

némely emlék végett meg- midön 1807.ben ostromol-

hagyatott omladékit talál- tatnék a" vs , egészen elé-

ni. A' Garaiak brrtokában gettetett. ,j ,

lévén Zsigmond kir. fogsá- Silberbergttadt , 1. Mies,

ga altal nevezetesítetett ; Sile , Silis , kis fó Lomb. Ve-

ezek ntán a' Perényieké lenczei Kirs. Trevigo ker-

volt míglen 1543-ban a' Tö- nyékiben ered , Piave fó-

rüköktölelfoglaltatott^kik- nak eggyik ágával eggye--.

nekis jármok alatt 143 esz- sülvén, Piaveselle név ala;(¡t

tendeig nyögött.Hajdan kö- a' Velenczei öbölbe «airad.

rébenBe»ed.icUuu«oJ*. ApiÇ- Sitoia, Schlesien , a*gy, r%

 

 



Jiajdan Cseh orsz.hoz tar-

tozó . Hercz.ség , mellynek

nagyobb része 1742 évtôl a'

Burkus Király , a' kissebb

pediglen az Austriai Császár

birtokában vagyön. "

Silesia (az Austriai} egy ré

sze a' Silesiai Horczs.nek ,

a' Burkusi Silesiátél , Gali-

czia , Magyar , és Morva

országoktól kôrnyëkeitêtik.

Nagysága 83 8.5/íob П «fd,

melyböl 356520 hold föld

bévetni való ; földe igen

hegyes , keletröl a' Karpát,

nyugotról a' Sudet'i ■ bér-

czek darabosítják yidékeit. .

Levegöje illy fekvëse rriel- '

lett még is mérséklett , és

c.sak keletröl hidèg. Jeles-

sebb fplyói : a' Weichsel

(Vistula) Oelsa, Biala, Op-

pai és az Odera vize. Ter-
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ban , igazgattatik. Tüdo-

mányos intézetei részint

gyermek iskolákból, részint

Gymnasiumok 's re isko

lákból' állanak, iilyenek a*

kath. számára a' Tesseni ,

Troppau'i és Weiszwasseri*

és égy Tessenbèn az evang.

számokra. Két kerületre ,

ú. m. a' Tessíni és Trop-

paui kerüLkre részelt etik ,

mind egyikriëk hasonló ne-

Vü fö vsa vagyon Neveze-

tesen'van a' Troppaui ker.

■beti' Y'^s $ 18 kübö vá

mvs , 367 falu¿ зш|в ház.

190118 lakó, 674t ló , 2297

ökör , 303S5 tehén, 43; 04

juh 's a' t. A' Tessini kerii-

letben 9 Vs, '5 külsö vS, >Z79

falu, 2i8Bt'ház, 1482241**0,

9990 ló , 1916 ökör, 2992a

tehén , 2371 1 juh , 's a' t.

rnései: kószén, vas, 's több Siiesia (a' Burkusi) Branden-
i — < burgi Markkal , Posehi N.

Herczs. Austriai Silesiával,

Morva 's Cseh országgal ,

és Lusatiával határos.Nagy

sága 689 O mtfd. meTyen.

2050000 Német 's Lengyel

lak. számláltatnak , kath.

és evang. vallásbéliek. He-

gyei : délnyugot felol a' ma

gas Sudet'i bérczek , mely-

nek ágai külombféle tájé-

hokban külombféle nevet

viselnek , iilyenek az Tsén,

Riesen v. is Oriások, és a*

Glaczi hegységek ; délrol

féle kövek ; len , fa , gyü

moles, jó marha, 's kivált

juh , vadak 's halak. Sava-

nyá víz forrásai közül : a*

Würbenthali , Wiese'i , és

Zuckmantel'i nevezeteseb-

bek. Gabona termesztése

2376800 mérôre számlálfa-

tik. Lakosinak száma 334,

360 mégyen , líik részint

Németek , részint azokkal

egyveledett Lengyelek ; vá-

s/.ont, posztót, 's külomb

féle sz&rmateriát készít*-

neh,mely portékákkal hasz-

nos ke-reskedést üzntek , is-

méretes a' Silesiai vászon ,

gyolcs , 's a* t. Itta'mezei tes a' Zobteni hegy. Folyói

gazdáskodás e' két utolsó Közül: az Oderá , mely a*

tizedben nagy elttmenetelt tartományt kozépben ha-

terjednek &' Karpát hegyek,

belsft hegyei közül neveze-

's gyarapodást nyert. Az

Austriai Silesia jövedelme

600000 for. Uralkodó val

las a' R. kath. de a' Prote-

stánsoknak is vagyon а' ко

zonséges isteni tiszteletre

szabadságok. Tulajdon kor-

mány által, melynek szé

sitia, éi azElse, Klodnitz,

Malapane , Stoben, Weida,

Bartsch, Oppa, Neisze, Ob

lan, Weisztritz, Katzbach

folyókat ôblében fogadja,

és a' Weichsel nevezeteseb-

Ьек. Északi tájékiban mo-

csárokat. 's tavakat találni.

~ke Brünben Morva ország- Termése: fa, gabona,
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ségben , soit len , bomló , ban , alacson határral vé-

dphány, gyümölcs 's ese- tetett körül , mely sürü er-

mege,kevés bora Grünberg dôvel,bé van növe. Egy 6

vidékiben; vas, kôszén,réz, hitü Érsek' lakhelye, azon

ezüst , kevés arany, gáliez- falak düledékinél, melyek-

kö, timsó , büdöskö ,■ már- kel a' Rómaiak a' vadon

vány , kigyó kö, drága kö- népek' bérohanását gátol-

vek , pala kö, malom ко- ták. Régi maradéki Római

vek ; ésványoe 's sos forrá- épitô meeterekre mutat-

si ; nagy sereg raarhái , ju- nak. Itt verekedtek a' Tö-

hai , kecskéi, lpvai, vadak^ rökökkel az Oroszok 177.3,

halak , méz , viasz 's a' t. és 1788-ban. Lakosi között

Vászon 's gyolcs kézmívei . számosak a' Törökök.

nagyok 's igen számosak, Sil/an , nagy tó Svéd orsz. Da-

eze^kívül vannak gyapiu larne tart. . j , .-, ¡

maceriafabr. és vas müvei. Silla , (39o 24' É. Sz. 16o 26'

Kereskedése virágzó 's hasz- К. H.) vs Spanyol Valencia

nos. Polgári alkotraányára . tart. 2000 lak.

nézve a' tartomány rendei- Silla, nagy vs Bambarra orsz.

töl igazgattatik. Jövedel- Nigritiában Niger fónál.

me 6 millió tallért tészen. Sillah-Miou , nagy vs Birman-

A* Burkusi Silesia az alsó nia orsz. jeles az itt készí-

és íelsó Silesiára, és a* Gla- tett selyem portekái végett,

tzi Grófságra osztatik fel. mellyek erÖsebb 's tartó-

Az alsó Silesia 7 közvetet- sabbaknak mondatnak ,

len Herczs.get, t. i. Bres- mint a* Chinai 's Hindos-

lau , Brieg , Schweidnitz , tani selyem portékák.

Janer , Liegnitz , Glogau , Sille le Guillaume , vs Fr. Sar-

és Wohlau ; és 4 közbevetös the oszt. " , ■

Herczs.get foglal, ú.m. Sa- Villein, 1. Solna.

. gan , Carolath , Trachen- Silo 3 Schilo , helys. Judaeá-

berg , ésOeis; ide járulnak ban, Acrabatane tart.ban,

.*' következö közbevetös u- Bethel és Sichern közt. Bir.

rodalmak : Militsch , Neu- 21, 19.

schlosz , Freyhan, Suhlau, Siloam, Siloe , usztató tó Je-

Wartenberg, és Göschütz. rusalemben Ján. 9, 7.

A' felsö Silesia 3 közvetet- Sils , pléb. falu Helvetiában,

len fejedls.böl, u. m. Mün- Graubündeni kant. Gottes-

sterberg , Oppeln, és Rati- hausbund köreben.

bor , .5 közbevetös 's na- Silures , Britannia R.ban, Hi-

gyobb részint az Austriai . bernia tenger mellett la-

reszben fekvö fejedels.böl , kottvadnép, fö helyeik : A-

tudniillik : Neisze, Trop- çriconiimi (Hereford), Bul*

pau , és Jägerndorf ; és 5. leum (Buelt) Isra Siíurunt

közbevetös urodl.ból : Los- (Caer Lion) 's a' t,

Ifta , Oderberg , Beuthen, Silva plana , pléb. falu Helve-

Plesz , és Frankenstein u- tiában Graubündeni kant.

rodl.ból all. Fö vsa Bres- Silvet , Sylves , vs Algarwe

lau. , tart. Portugalliában , felet-

Silistria , Drista, alkalmatos tébb kellemetes vidékben,

erös vs Duna mellett, egy mely Paradicsomnak nevez-

hegy alatt, azon nevü Sand- tetik. A' vs most elszegé.

schakság' fö vsa Bulgáriá- nyedett, holott hajdan Al-

hüd . lex. IV. пап. 33
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earbiának fö уза vala. Van- remisse^, es Tsiiwassek lak-

hak meleg ferdöi.

Simancas , Septimancae, hely-

ség Leon tart. Spany. orsz.

puero fó partján, erôs vá-

ra Arthiv Real nevet vise!,

mivel egy része aï arszág

Archivumjának , ki,v,ált -

■ zon levelek , mellyek az

ják , de ezeken kívül van»

nak pogány Tsuwassek is ,

Muhamedanus tatárok.Per-

sák és Kalmukkok , kik a' -

Kirgisíai fogságból elszök-

tek , ezek ¿átóros k^bofló

életet követnek , és marha,

tártásból élnek. F6 vsa'c^ '

merika elfoglaltatását fpg- Simbirsk, (.540 24' É. Sz.) Woi-

Lk , az említett у4одап# ga partján 1400 h. és 12000

Гак. i6 tempi. 2 klastrr^g^y

ispitályt , mely SAndor'ís-

pitáljának neveztétik , ba

garía 's A'ögQl fcört Ippszitö

müveket 's t. ef. szamlál.

Lakosi kArivarral (Viza tkra)

gabonával, halakkal keres-

kednek , és szép gyümölcsos

kerteket tartanak. Környe-

kében vadmondolából ©lajt

sajtolnák.

lalják

tartatnak.

SimJnd', Oláh mvs Arad Vrm.

és járásban, Arad és N. Sze-

rend kö>.ött , Bécehez 37 1/2

postányira. F. U. Edeb-pa-

cher és Csernovios Urasá-

jgok ; vati egy nem eggyes.

görög pléb. és tempi, a' kat.

is e?y templomj'ok, kiknek

számok 300 mégyen , és egy

Zsidó Sinagoga. Hajd mi la4_4 MlUUgVgni **L»|vi-« * * V* f .

kosi 16 szézadik merö sán- Simbu , 1. Kincstár szigetek.

ta , béua, vak , nema, 's Simeon, Nemzetségének folde

más nyomorék emberekböl Judaeának tengeríe dülö

állott.

Simari ? vs tulsó Calabriaban

ftápoly orsz.

Simbani , 23 mfd hoaszú erdô-

szélein esett, JEgyptus felé,

Dán és Juda között ; ô¥ék

volt Ziklag , és Beerseba

vsok Jos. 19 , »/2. 4.
_ ' . i к • J л

ség kbzép Senegambiában , Simferopol , hajdan AchrtLet-

Bondu K.irs.tól délnyugot- sehet, j^kmetschet , fö vsa

nak , külómbféle vad 's ra-

gadozó állattal tellyes.

Simbirsk vagy Sinbirks , Orosz

birodl. fti-lytartóság , ko-

■: zonségesen Asiához szám

láitatott, bátor alig iw

1/4 - része Pallas útazotól

megjeíryzétt határlineán

tul. Fekszik Wolga f'ónak

mind a' két partján, és haj

dan eg.y része vólt a' Ka-

sani Chánságnak. Nagjrsáf

ga 1402 mfd, melyen 90400Q

lak. számláltatnak. A' fo-

lyó tájékiban foîde kôvér,

és bei termékenységü , de

kietlen pusztái sem hibáz-

nak , gabonával, gyümbl-

csel , dinnyével , /ával és

halakkal bñvelkedik. Az

Огоьгок és Kozákok kívül

kepebztény Mordwinek,Tser

Orosz Tánría Helyt. Negro-

pila nevü fekete tengér öb-

lénél , bátorságtalan kilib-

tb torokkal. Számlál Vgoo

Orosz , Tatár , Görög, 's ■Ör-

en •' mény lak. 3 tempi, és 4 me-

csetekkel. Széke a' Tauriai

Helytartónak.

Simia, két sziget Archipela-

gusbán közel Asiának part-

faíhoz, mellyektöl csak kes-

keny csatorna által válasz-

tatnak', Rhodus szigete és

Cap Crio közölt. Teflmé-

kenységek meglehetfts ki-

vált jo borokat teremnek.

Lakosi minden nem kivétel

nélküJ jó búvárok , a' ten-

ger fenekérñl nem csak klá-

rist és gyöngyöt , Jiaüem

ai elsülyedt hajóhból is

raindent fel tudnak h>o?nL
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Simiatice , va Orosz Bialystok ször a* három utolsó szóta-

Helyt.ban 319 ház. és 2730 gok, azután csak egyedül

lak.kal. az utolsó, végre csakrehe-

S iminoleк , 1. Creekefc.'fr ' gö harangcsendülesb-j: ha-

Stmmari , Simori, Sibaris, bis sonló hang hallatik.^Az e-

vs Calabriaban^ Neápoly lött erössebb vólt ezen echo,

orsz.ban, hét pléb. tempi, mert 40 söt ezen felül is

*© Káptalannal. sokszorozta a' hangot, most

Simmenthál , vülgy Helvetiai gyengülésének oka lehet az

Bernai kant.ban a* Wallisi épület romlása. A' kastély-

bérczektol egész a' Thuni nak két nagy szárnyai egy-

tóig terjed , hossza 13 órá- másnak ellenében mero vak

nyi , nevét Simmen fótól ablakokkal felkészitve for-

veszi , mely Ravil hegyébol málják azonhelyet, melly-

eredyén Thun alatt Aar vi- ben a' le irt valóban neve-

zével egyesül. zetes erho hallatik.

Simmer, Simra, Simrî, bizo- Simonojeki,(34° E. Sz.) vs Ja-

nyos mértékneme Coburg, pañi Nipón szigetnek nyu-

Nürnberg , jés ' Prtlatinatus goti végsó partjain , hires

vidékiben, egy Simmer zab, révvel.

árpa és tbnkóly ri6 vékát; Siimmtornya, (E. Sz. 46o 44' 6"

buzát pedig 's tÖrök búzát alatt} régi vár és mvs Tolna

12 vékát foglal. . Várm. h tsonló nevü járás-

Simmering , nemes jószág és ban a' Kir. Fiskus alatt. *«*'

falu a' Bé< si Sz. .Marxi li- Számlál 1100 kath. 470 ref.

neán kívül egy pléb. >66 • és 45 zsidó lak. fekszik Sió

ház. és a' Csász. pattantyús- és Sár vizének oszvefolyá-

ság mühelyével, , sánál a' Dunától jó három

Simmcrn , rég Pulalinatus fe- magy. mértfd. Fehér Vái*m.

jedelemség vólt Hundrück határihoz közel termékeny

vidékében , tolde homokos kornyékben , a' Sz. Ferencz

's sovány , nagyobb részint szerzetesinek egy klástrom-

erdok bocitják , szántófol- jok vagyon , kik egyszers-

dei zabot, '3 lent teremnek , mind a' pléb. hivatalt is .

de marha tartása hasznos vjselík. Borai jelesek.

»803 Franezia orsz hoz кар- Simonvárosa , kis vsCap tart.

csoltalott , és a' vólt Rajna ban Afrikában Simonhegye

■ les Mosella oszt. egryrészét és öble mellett , csak 3o h,

állittá, most Burkus Kir, áll , mellyek nagy részint

birfoka; íóvsa kôzônséges épület ek ú. m.

Simmern , hasonjó nevü fojyó kaszárnyák , ispitály , tár-

mellett 1600 lak. és vasmü- házak , vendég fogádók.

. vekkel. , Simony/ , falu Vas Várm. lío ^

SfiHoit , fóvíz Siciliábán , Se- evang. familiából kiknek t "

* agesta vsa mellett, Seaman- tempi vagyon , határja jó»

der bele foíy . Aeneástól Hasonló nevü falút Somogy

vette nevét, Simois és Sea- ¡, és Gömör Várm.ben is ta-

mander Froasi vizektól. " lálni. ''

Simoneitu , kastély Lomb. Ve- Simplón, 6240 láb. magas hegy,

lenc/.ei Kirs. Mtilandhoz 1 "Wallis kant. Helvétiában

mÇd , nevezetes az itt talál- túl az Alpeseken , mellyen

tató echó , melly a" hangot nem résr ió üt készíttetett.

, 2,0—-30 is vissz^nozza, eiö- Ettöl kölcsönözte vala^im-r
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tisztátalanok. F6 foglala»

tosîégok a' marha tartás és

fôldmivelés. Marhával, sa j-

tal , börökkel , vadakkal ,

borral, olomraal , kristál

es csepkövekkel keresked-

nek ; kézmivek és fabrikák

nélkül szükölködnek. A'kb'z«

nép tudatlan 's babonás.

Fö vsa Sitten , v. Sion.

pion voItFrancziaoszt. ma

ga nevét, melly Wallis bant,

¿oglalá köreben , és Furka

hegytöl egész ColdeBalme'

ig *-e' Genfi tóig terjedett.

Egész vidékje egy 35— 36

'■^prányi hosszú több mellé-

—3^es völgyekkel szélesített

', > S-"~VeIgy a' Berni és Penninusi

Alpesèk között, délnyug.ról

X^îs a* Sawoyi hegyektöl zá- Simpson sziuete , eggyik а' б

ií7^*Í^ífca^ik , ugy hogy e' vidék- kincetár szig.ek közülShort-

b/e* való bémenetel csak landi útban Uj-Georgidbari.

egyedül Sz. Moritznál tör- Australiában.

'leihet, a' hol a' Rhone fó Siityra , északi ha

* " vesiâ «redetet. Nasysága 92 Phoeniciában (I,

j fi mfd. mellyen több mint 18).

100,000 lak. számláltatnak ; S/л , v. Thin, kis tartomány

4»z>k Furka hegyétôl Siders kozép Senegambiában len-

helysésrig Németek , nyel-

~"ek a' 14 és 1,5 s/.ázad ne-

etsaghez hasonlít, becsii-

fees , "jo szívü 's erös em-

berek ;-Siders'töl alább O-

•^*>^* )asi%'Franczia és régi Né-

*-v '^ftiêt- nyelvböl kevertbészé-

' ~»dÈi£Îakôsok találtatnak , a'

miUyenek Waadt tart.ban

• * Néufchatèl Herczegs.ben is

élofordúlnak. A' nemesebb Sinae, Sinarum , régi fo vs

Conchinchinában , melly

iieligiójolbKozonségesen Ka-

tolika , Piispökjök Sitten

v. Sion vsban lakik. Német

lakosi szorgalmatosak , az

OTaszok ellenben ïestek és

 

vár

os. 10 ,

ger méllete igen termékeny

kivált riskásája bosegben

vagyon , marha tarlása is

hasznos. Ezen tart. maga

nos Kirs.got tészen, melly-

nek ura Barbesin czim.mei

él az az Sin Kir.nak v. Fe-

iedelemnek nevezi magát.

Lakhelye messzeesik a' tart,

nak belseiben.

az Indiai tengertöla' Siami

öböltol egész Tonkinig

terjedtt bir.ban; melly most

Kaoteü-tsin, Tchau-Tchen-

ben.

i ■

sa az V-dik TJarabban.
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